




1o 

, 

• 





•• •• •• 





Oğuz Han 
~f . o. ~ . 1 ; J, ' 

TÜRK - HUN İmparatorlu~'nun kurucusudur. 
Babası, Bulcar Han'ın oDlu olan Teoman Han, 
anası Ay Han'dır. Kahramanlık ve zaferleri «0~ 
Han Destanı» ile Türk milletine mal olmuş bir 
hükümdardır. üvey anası, tahtı öz evl&lına kazan
dırmak için. onu kendisine tasallut etmekle suç
ladı. Uzun mücadeleden sonra, kurdu~ orduyla 
üvey anasını ve kardeşini maDlup etti. BüJfÜk 
Türk - Hun imparatorluDu'nu me11dana getirdi. 

D NUN hayat hôkayesini de, ıaferlerini de 
•Oğuz Han Destant»ndan öğreniriz .. Ay Han'ın dün
yaya getirdiği ve T~oman Han'ın Mete adını ver· 
diği çocuk, kara saçlı, kara kaşlı, gök gözlü, kızıl du
daklı idi; perilerdeo bile güzeldi. Anasından yalnız 
bir defa süt emdi, başka emmedi. Konuşmaya ba'· 
ladı: çiğ et ile kımız istedi. ilk aşı yediğinin kırkın· 
cı günü yürüdü; güreşmeye, ata binmeye, geyik av· 
lamaya başladı. Bu bir çocuk değil, sanki fırtınaydı. 
Ele avuca sığmak bilmiyordu. Günler ve gecelerden 
sonra bileği bükülmez bir yiğit oldu. 

Samur omuzlu, kurt belli, nur yüzlü ve avucu· 
nun içi kan gibi kıpkırmızı olan bu yiğit, delikanlı• 

lak çağına geldiği sırada, civar ormanlarda barınan 
ve etrafa dehşet saçan bir canavar türemişti. Orman· 
da tek başına bu canavarı bekledi. Onu üzerine çe
kip döğüştü. Bu amansız boğuşma sonunda canava· 
n öldürüp başını kesti. Civardaki aıiretlerin hepsi 
bayram ettiler. Sonra aşiret beyleri bir araya geldi
ler. Kendilerini bir bayrak altında toplayacak kahra· 
manın nihayet ortaya çıktığına karar verdiler. Onun 
etrafında, onun gök bayrağı altında toplanmaya bat· 
ladılar. 

Oğuz Han adıyla anılan Mete bir gün •Buzda-
6•• üzerinde otağını kurmuştu. Sabah tan yeri ağa
rırken otağın içine güneş gibi bir ışık girdi. O ı,ık
tan boz tüylü, boz yeleli büyük bir erkek kurt çık
tı. Bu boz kurt kendisine eıEy Oğuz, artık ben önde 
yürüyeceğim• dedi. Oğuz Han ordusunu toplayıp 
lozkurt'un peşine düştü. 

·Oğuz Han, Bozkurt'un peşinde bir çok diyAr do· 
laftı, pek çok savaşlar verdi. Bir çok ülkeler fethet· 
ti. Kurduğu büyük Türk devletinin sınırlarını Japon 
Denizi'nden Volga ırmağına kadar uzattı. Çinlllerl 
büyük bir yenilgiye uğratarak büyük zafer kazandı. 

Oğuz Han bütün Türk boylarını da bir araya 
toplamıştı . Türkler kendisine, gök kudreti anlamına 
gelen cTanrı Kut» dediler. Beylerinden olan Kipçak. 
Karluk, Kalaç ve Kankılı 'yı aldığı ülkelere vali yap
tıktan sonra memleketine döndü. 

Oğuz Han iki kez evlenmişti. ilkin Tanrı'ya yal
varırken, birden etraf zifiri karanlık kesilmiş ve gök· 
ten sanki bir nur inmişti yeryüzüne bu karanlığı .par· 

, 

çalayarak. Aydan da güneşten de çok daha parlak 
olan bu nurun içinden bir kız çıkıvermişti Oğuz 
Han'ın karşısına . Bir ay parças ı kadar g üzel olan bu 
kızın yüzündeki ben bir elmas gibi ışıklar saçıyor· 

du. Gülünce sanki mavi gökler de gülüyor, ağlayın

ca bütün TürKeli ağlıyordu adeta. Bu kıza vurulu
verdi Oğuz Han. Onu hayat arkadaşı, eş seçti. 

Bu güzelle r güze li kıza Işık Han adı111 verdi. Işık 
Han'dan üç erkek evladı dünyaya geldi. 

Sonra, yıllar sonra bir gün ormanda avlanırken 
bir gölün kenarındaki ağacın kovuğunda güzel mi 
güzel bir kızla karşılaştı. Saçları ırmağın o billur akı
şına . güzel gözleri ise gökyüzünün o eşsiz mavi li~i-· 

ne benziyordu bu kızın . O anda yüreğine sanki bir 
od düşüverdi Oğuz'un. Gönlü bu güzel kıza akıver· 
di. Ve onu da hayatının ikinci kadını olarak seçti 
Bu kıza Ay-Su Han adını verdi. Ondan da üç erkek 
evladı dünyaya geldi. 

Oğuz Han'ın yanından eksik etmediği Uluğ 
Türk adında, ak sakallı bir bilge vardı. Her işinde , 
pek saydığı Uluğ Türk'e fikir danışırd ı. Ak sakallı 
bilge, bir gece düşünde, bir altın yay ile ü~ gümüş 
ok gördü. Altın yay, gündoğusundan günbatısına 
doğru uzanıyordu. Oç gümüı ok da kuzeye doğru 
gitmekte idi. Uluğ Türk e rtesi sabah bu düşünü 
Oğuz'a anlattı . Öğüt verdi. Oğuz Han oğulların ı top· 
ladı ; üç büyük oğlu olan Gün, Ay ve Yıldız' ı doğu
ya, üç küçük oğlu olan Gök. Dağ ve Deniz'i batıya 
doğru yola çıkardı. 

Gün Han, Ay Han ve Yıldız Han yolda bir altın 
yay; Gök Han, Dağ Han ve Deniz Han da üç gümüı 
ok buldular. Alıp babalarına getirdiler. Oğuz Han 
bundan sônra Ulu Kurultay' ı topladı . Halkı çağırdı. 

Artık kocamış bulunan ulu hükümdar, bir bayrak a l· 
tında topladığı 24 Türk boyu ile istila ettiği bunca 
yerden meydana gelen uçsuz bucaksız ülkesini altı 
oğlu arasında pay etti. cEy oğullar, çok yaşadım. Çok 
savaştım. Çok ok attım. Çok kı lıç salladım. Düşman· 
larımı ağlattım. Dostlarımı güldürdüm. Artık ben 
Gök Tanrı 'ya karşı olan borcumu ödedim. Sizlere yur
dumu veriyorum. Bu topraklar üzerinde bilgelik ve 
esenlikle yaşayın. Gök Tanrı'nın buyruğundan da dı
Jarı çıkmayın,• dedi ve gök renkli gözlerini fani 
dünyaya yumdu ... 
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Attila 
395 . 453 

BÜYÜK Türk - Hun İmparatoru'dur. Hun devle:i
nin kurucularından Muncuk'un oğludur. 434 yılın
da, karde~i Bled1ı i le birlikte İmparatorluğun ba
şına geçti. Bir süre sonra kardeşinin öldürülme
siyle. Tunrı kıyılarından Çin Seddi'ne kadar uza
yan imparatorluğun tek hakimi oldu. 750 bin kişi
lik ordusuyle Galya şehirlerini altüst etti. Orleans 'ı 
kuşattı. K uzey İtalya'yı silindir gibi ezip geçti. Av
rııpa 'yı titreten bir cihangir oldu. 453 yılında öldü. il -- ---- - -

TIPKI. Büyük lskende• gibi, bütün dünyaya ha
kim olmak ihtirası ile dopdolu bulunan Attila, bu 
büyük emelini tamamen gerçekleştiremedi ama, ta
rihin tanıdığı en ünlü cihangirlerden biri oldu. 

Gençliğini barış için rehine olarak Roma'da ge
çirmiş, bu yüzden Roma kültürünün yanısıra, zaafla
rını ve karakterlerini incelemiş, latinceyi de anadili 
gibi öğrenmişti. Hükümdar olduktan sonra, Romalı
lar hakkındaki bütün bu bilgilerini en iyi şekliyle· de
ğerlendirmeyi başardı. 

Attila, önce Doğu Roma'yı hedef aldı. Bizans 
üzerine yürüdü. Kendisinden aman dileyen impara
toru yıllık vergiye bağladı. Bir süre sonra vergisini 
ödemeyen imparatora, bunu pek pahalıya ödetti. Bal
kanlardan Mora'ya, oradan istanbul kapılarına kadar 
olan bölgeyi ele geçirdi. Bi7anslılar vergiyi İki mis
line cıkartarak lstanbul1u kurtardılar. Fakat, bu arada 
Biza,;s imparatoru 111. Valentinianus, bir suikastçi 
göndererek Attila'yı öldürtmeye 'teşebbüs etti. Bu te
şebbüs akim kaldı. imparator bu kez kendi emriyle, 
sufkasti hazırlayan adamın kafasını kestirip Attila'ya 
göndermekle, kendisini temize çıkartmaya kalkı,ştı ... 
Bu arada 111. Valentinianus'un. hayatı boyunca evlen
memeye mahkum ettiği kızkardeşi, rahibe olarak ka
patıldığı manastırdan Attila'ya bir nişan yüzüğü gön
dererek kendisiyle evlenmeye hazır olduğunu bildir
di. Bütün Avrupa'ya dehşet saçan Attila, Bizans lm
paratoru'na daha sert bir mesaj göndererek, nişanlı
sının kapatılmış bulunduğu manastırdan serbest bı
rakılmasını ve müstakbel eşine çeyiz olarak Batı Ro
ma imparatorluğunun yarısının verilmesini istedi. 
111. Valentinianus, Büyük Türk-Hun imparatoru'nun 
bu yeni teklifi karşısında kara kara düşüncelere daldı. 
Bunun verdiği huzursuzluk bütün Bizans'ı kapladı. 
Bitip tükenmek bilmeyen korkulu günler ve aylar 
başladı Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde ... 

Attila'nın bütün emeli Batı ile Doğu Roma im
paratorluklarının kendisine karşı birleşmelerini önle
mekti. iki cephede birden savaşmak istemiyordu. 
Doğu Roma'yı bu huzursuzluğun içinde bıraktıktan 
sonra ani bir kararla Batı Roma'ya yürüdü. Bir hal
laç pamuğu gibi attı Batı Roma İmparatorluğu'nu. Ro
rna'ya girmesinin gün meselesi halini aldığı bir sıra
:fa, Papa 111. leon, bizzat Attila'nın kararg·ahına gi-

derek Roma'yı çiğnememesi için ricada bulundu. Hat
ta bunun için kendisine yalvardı. Papa'nın bu yalva
rışı karşısında istilayı durdurmayı kabul eden Attila, 
Romalıları çok ağır bir vergiye bağladı. 

Sekiz yıl içinde bütün Avrupa'da eşi görülmemiş 
ölçüde büyük bir istilada bulunan Attila, korku ve 
dehşet ifade eden tek isim oluvermişti. Bu yüzden 
son derece adil bir hükümdar olmasına rağmen , bü
tün Avrupa kendisini barbar gözüyle gördü. Onun, 
etrafına saçtığı büyük korku ve dehşetin psikolojik 
bir sonucu olmuştu bu yanlış teşhis ... 

Atilla yalnız büyük bir istilacı ve yaman bir ko
mutan değil, mükemmel bir hükümdardı. Tarih onu, 
milletine medeni bir düzen veren ve dünydda pos
ta teşkilatını kuran ilk kişi olarak tanır. 

Attila'nın ilk eşi ve başkadını Arıkan ıdi. Ölü
münden sonra yerine geçen oğlu İlek'in anası olan 
Arıkan'dan başka birkaç kadın daha almıştı. 453 yı
lında, Büyük Türk-Hun imparatorluğu'nun başkenti 
olan Etzelburg'da (Bugün Macaristan sınırları içinde 
bulunan Attila şehri) lldiko adında genç bir kızla 

evlendi. Elli sekiz yaşında olmasına rağmen son de
rece dinç ve kuvvetli idi. Zifaf gecesinin sabahında, 
bütün Avrupa'yı tir tir titreten büyük cihangir yata
ğında ölü bulundu. Ağzından, burnundan boşanan 
kanlarla, bütün yatak kıpkırmızı olmuştu. Ölümünün 
şiddetli bir burun kanamasından mı, bir hastalıktan 
mı, yoksa bir suikast sonucu mu meydana geldiği 
kesinlikle anlaşılamadı. 

Cenazesi ölümünün ertesi günü yapılan çok bü
yük bir törenle kaldırıldı. Cesedi altın bir tabuta ko
nülmuştu. Bu tabut önce gümüş, sonra da demir bir 
mahfazanın içine yerleştirilmiş ve böylece toprağa 
verilmişti. Attila, ölümünden sonra, kimse tarafından 
rahatsız edilmeden ebedi uykusunu uyumak isterdi 
BuRu, böyle vasiyet etmişti. Bu nedenle mezarını 

kazıp kendisini toprağa verenler okla vurulmak su
retiyle hemen oracıkta öldürüldü. Sonra mezarın ya
nından geçmekte olan bir çayın mecrası değiştirildi, 
sular başka tarafa, çok muhtemel olarak mezarın üze
rinden verilen yeni mecradan akıtıldı. Böylelikle bü
yük cihangirin son arzusu yerine getirilmiş oldu. Ne 
yazık ki bugün mezarının yeri dahi bilinmez ... 
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Farabi 
e ı Q • 9 s.o 

BUYV K miltt/ekklr ve ilnlü mualkı flakldıdrr. T1.ii· 
kistan'm Se11hun ırmaDt kenanndaki Farab kasa• 
basmda dof)du. A.911 adı Ebu-Nasr Mulaammed'dJr. 
Jlk öğreısimi11i Farab'da, 71llksek iiOrenimlni iıe 
BaOclat'ta 11aptı, Mantık. /eue/e. matematik. tıp 
ve mıuiki merinde bil1/Uk vuh/ 8'.llıibı idi. Bu 
kcnutar iiııerinde IOO'den ıaala eıer 1'ftrdı-. bu ara· 
da Arıa:o·nıın btit ün eurlerıni de şerhelti. Şam'da 
t't /ıll etıı. Babilasaglr ma:arlıDando ıatmakıadır. il 

y A$AOIGI devô•de mm dôlônôn A.apça olması 
yüzünden bütün eserlerini Arapça kaleme alan Fa
rabi, doğu aleminin ve Türklüğün ilk büyük ,.fikir 
adamt• yyıhr. Aynı devirlerde batı dunyasında ilim 
dilinin Grekçe ve Latince olması yüzünden bütün 
baleli Hlm adamlarının eserlerini bu dillerle yazdık· 
tan gözönünde tutulursa, Farabi'nin Türk olduğu hal· 
de Arapça eser yazmasını kınamak doğru olmaya
atktar. Ostün bir zeka ve kabiliyete sahip bulunan 
HrM>i, Bağdat'ta yaptığı yüksek öğrenimi sırasında 
Arapça, Farsça, Grekçe ve Latince'yi anadili gibi öğ
renml4, bu lisan zenginliğini çeşitli dallardaki ça
hfmalarıyle bir kat daha değerlendirmişti. Bu arada 
Yunan felsefesini de inceledi. Bu konunun büyük 
uıt.ctı Aristo'nun eserlerini, aslından c;ok daha .;n
lattler tekilde şerhetti . Bu yüzden yalnız doğu ale 
minde de§il, batı alemi de kendisini, Aristo'dan son
ra gelen •Hoca-i sanl• olarak kabul etti. 

Firabi, eski felsefeyi yeni felsefeye aktarırken 
gösterdiği büyük ustalıkla da dikkati çekmi,ti. Bu 
nedenle Montesquieu ve Spinoza gibi ünlü fikir 
adamları da onun etkisi altında kaldılar . 

Felsefeye mantık yolu ile giren Farabi, genel
•te •metafizik- üzerinde durdu. Din ile felsefeyi 
birbirinden ayıranlara karft dururke n bu· iki kavra
mm birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu tezini 
savundu. Hayatı boyunca dini, felsefenin temel ta,, 
•ydı. Bu arada islim dinine felsefe anlayıfını da 
sofcıırak islim felsefesini ortaya çıkardı . 

Flrabi'nln tek ve taımaz ilkesi •Varlığın ilk se
bebi• leli. Ona göre insan, gerçeğe varabilmek için 
mutlak surette dıt ilemle ilgisini keserek manevi 
ilemlni arendırabilirdi. Aşk ise felsefede işte böyle 
bir ifidenin gerçekleşmesin~e yardımcı etkendi. 
Aile. insan benliğinin geçici bir eylemi değil, bütü
nüyle gerçeğe, yini Tanrı'ya bağlanmaktı. Varlık
lann özü Tann'dan geliyordu. Daima şöyle derdi : 

«Evrenin tümünü kavramak isteyen bir kişi, ön
ce insana bakmalıdır. Çünkü bütünüyle varlık kav
ramt ruhta belirmiştir. Tanrt, varlıkların en büyüğü 
ve en son kademesidir. Bütün insanlık onun özünde 
blrfetmektedir. Varlığı başka varlıklarla kıyaslanma
y.cak kadar mükemmeldir. Akıl, Tcınrı 'nın özünden 
gellr. AhlAkın ise temeli bilgidir ... • 

«Akıl, edindiği bilgilerle iyiyi, güzeli, kötüyü 
ayırır. insan için en yüksek erdem bilgi olduğuna 
gôre, en yüce kat'tan gelen akıl, davranışlarımızda 

gerekli doğru yargıyı verebilecek güctedir.» 
Bu büyük ilim adamı, ilimleri iki bölümde ince

ledi. Bunlardan birincisi teorik ilimlerdir ki, içinde 
metafizik, mantık ve biyoloji bulunur. Diğeri pra
tik ilimlerdir. Bu grupta da ahlak, siyaset, musiki 
ve matemat.ik yer alır. Farabi, Aristoteles'in ilim de
diği «hitabetıo ve •Şiiri• bu sınırın dısında bırakır. 

941 yılında Halep'e gelen Farabi orada hüküm 
sürmekte olan Hamdanoğulları'ndan Seyfüddövle 
Ali adlı bir Türk Beyi ile tanıştı. ilminin ününü işit
miş bulunan Türk Beyi, onun engin şahsiyetine de 
hayran kaldı . Farabi'yi ağırlamakta kusur etmeyen 
Bey, onun Halep'e yerleşmesini sağladı. Fakat ken
disine vermek istediği yüksek maaşı kabul ettireme
di. Ömrü boyunca son derece mütevazı bir hayat 
süren Farabi, yevmiye olarak ancak dört dirhem 
gümüş aldı . 

Halep Beyi'nin büyük hayranlığını kazanması, 

bu büyük kültür merkezi ile civarında bulunan yer
lerdeki bilginlerin olanca kıskançlıklarını körükledi 
ve pek küçümsedikleri bu büyük bilgin ile imtihan 
olmaya kalkıştılar. Bey'in huzurunda yapılan bu çe
tin imtihanda Farabi, bütün konularda büyük üs
tünlüğünü ortaya koydu. Bunu kendisiyle imtihan 
olmak isteyen kişilere de kabul ettirdi. O kadar ki, 
imtihana gelen ve kendilerini bilgih zannedenlerin 
hepsi, bu imtihan sonunda öğrencisi olarak Farabi' 
nin y~nında kaldılar . 

Farabi aynı zamanda musiki alanında da büyük 
bir üstat idi. Kanun adı verilen müzik aleti onun 
bulutudur. Aynca rübap denilen çalgıyı da gellştt
ren ve bugünkü teklini veren yine odur. Şark mu
sikisinin nazariyelerini •Kltab'ül Musikiyül Kebir» 
yini ·Büyük Musiki Kitabı• adlı eserinde gösterdi
ği gibi, birçok besteler de yapmıştı. 

Arap ülkelerinde yaşamasına rağmen mütevazı 

hayatının yanısıra Türkistan milli kıyafetini de asla 
terketmedi. Hep bu kıyafet içinde göründü. Seyfüd
dövle Ali Bey'in $am'ı fethetme$İ üzerine Farabi de 
onunlil birlikte Şam'a gitti. Omrünün son günlerini 
orada geçirdi. 80 ya11nda Şam'da vefat etti. 
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lbni Sina 
-

mu· . 1 ı;r·= 

BÜYÜK Türk btloinidir. Ailesi Belh'ten gelerek 
Buhara'ya yerleşmişti. İbni Sina, babası Abdullah. 
maliyeye ait bir görevle Afşan'dayken, orada doğ· 
dıı. Olağanüstü bir ze/clt sahibi olduğu için, daha 
ıo yaşındayken Kur'anı Kerim'i ezberledi, 18 ya· 
şında. çağının biitün ilimlerini öğrendi. 57 yaşın· 
dayken Hemedan'da öldüğü zaman 150'den fazla 
eser bıraktı. En ünlüleri şunlardır: «Eş-Şifa». «En· 
Necüt (Ku1 ·tuluş)ıı, «El-Kanun Fi+Tıb (Hekimlik) ». 

l BNI SINA, daha çocukluğunda, çevres;n; hay
retlere düşüren bir zeka ve hafıza örneği göster
miştir. Küçük yaşta çağının bütün ilimlerini öğren .• 
mişti. Gündüz ve gece okumakla vakit geçirir, mum 
ışığında saatlerce, çoğu zaman sabahlara kadar ça· 
lışırdı. Pek az uyurdu. Kafası öylesine doluydu ki, 
uyanıkken çözemediği bir takım meseleleri uykusun
da çözer ve uyandığı zaman cevaplandırılmış bulur
du. Devrinin büyük bilginleri gibi o da, her alanda 
okumuş, öğrenmişti. 

Bir keresinde, Aristo metafiziğini inceliyordu. 
Defalarca okuduğu halde bir türlü esasını kav•aya
mamıştı. Buhara çarşısında gezerken yaymacıda bir 
kitap gördü. Mezat tellalı, bunu satın almasını, bu 
sayede birçok meseleyi kolayca halledebileceğini 

söyledi. Bir mezat tellalının bildiği kitabı bilememek, 
lbni Sina'ya çok güç geldi. Onun okuma huyunu 
herkes öğrendiği için, bilhassa kitap satıcıları ken
disini tanıyorlardı. ibni Sina, kendisine tavsiye edi
len Farabi'nin Aristo'ya ait şerhini satın aldı. Bir defa 
okumakla, o çözemediği noktaların büyük bir açık
lığa kavuştuğunu gördü: «Şükür sana Yarabbi!» di
ye secdeye kapandı ve Farabi'nin yolunda fukara
lara sadaka dağıttı. Oysa, lbni Sina doğduğu zaman 
Farabi otuz yaşındaydı ve bu olay geçtiği sırada da 
hayattaydı. 

lbni Sina, Saman devleti hükümdarı tarafın
dan, Buhara'daki devlet kitaplığı memurluğuna tayin 
edilmişti. Bu sayede pek çok eseri elinin altında bul
duğu için vaktini kitap okumak ve yazmakla geçir
di. Hükümdar öldüğü zaman o, henüz yirmi yaşın
daydı ve Buhara'dan ayrılarak Harzem'e gitti. El-Bi
runi gibi büyük bir şöhret ve değerin, onun çalış

kanlığına, bilgisine değer vermesi, kendisini yanı

na kabul etmesi, beraber çalışması, hakkında kıs

kançlığa yol açtı. Bu yüzden takibata bile uğradı. 
Harzem'de barınamay.arak yeniden yollara düştü. Şe
hirden şehre dolaşa dolaşa nihayet Hemedan'a ~a
dar geldi ve orada karar kıldı. 

İbni Sina, çoğu fizik, astronomi ve felsefeyle 
ilgili olarak yüzden çok eser yazmıştı . Farsça olan 
birkaçı dışında bunların hepsi Arapça'dır. Çünkü o 
devirde ilim eserlerini Kur'an diliyle yazmak adetti. 
Arapça'ya bu bakımdan değer verilirdi. Bilhassa tıp 

il 

ilmine dair araştırmaları son derece orijinal ve doğ
rudur. Bu yüzden doğu ve batı hekimliğine kelime
nin tam anlamıyle, 600 yıl, hükmetmiştir. Kendisin
den sonra yetişen Gazali, Farabi'yi ondan öğrenmiş
tir. Düşünce ve anlayış bakımından lbn-i Sina, Fa
rabi ile imam Gazali arasında bir köprü vazifesi gö
rür. Yunan felsefesini lslam ilmi olan Kelam ile, ya
ni Tanrı bilgisiyle bağdaştırmağa uğraşmıştır. Eğer 
o gelmeseydi, Farabi' nin kurduğu temel Gazali' nin 
yorumuyle gelişemeyecek, arada büyük bir b'oşluk 
hasıl olacaktı . 

Eserleri batı dillerine Latince yoluyle çevrilerek 
Avicenna diye şöhrete ulaşan İbni Sina, yanlış ola
rak bir süre Avrupa'da lranlı hekim ve filozof ola
rak tanınmıştır. Bunun da sebebi, eserlerini Türkçe 
yazmamış olmasındandır... Bununla beraber, batı
lılar da kendisini Hakim-i Tıb, yani hekimlerin piri ve 
hükümdarı olarak kabul etmişlerdir. 16 yaşındayken 
pratik hekimliğe başlayan İbni Sina, resmi saray 
doktorluğu da yapmıştır. Ama şöhreti her ne kadar 
tıp ilmiyle ilgiliyse de asıl kişiliği, Ortaçağ'da uzun 
süre tartışma konusu olan Tanrı varlığının mutlak bir 
zorunluluk olduğu konusundaki Kelam meselelerine 
getirdiği kesin çözüm yolundan ileri gelmektedir. 

Matematik, astronomi, geometri alanlarında 

geniş araştırmaları vardır. İnsan bilgisinin Tanrı'yı 
v e kainatı mutlak şekilde anlamağa elverişli olmadı
ğını söylerken, aklın varlığını kabul eder. insandan 
bağımsız bir ruhun varoluşu, lbni Sina'ya göre Tan· 
rı 'dan yansıyan bir ,delildir. 

İbni Sina, tıp araştırmaları yaparken baıı has
talıkların bulaşmasında göze görünmeyen birtakım 
yaratıkların etkisi olduğunu, yani mikropların varlı
ğını sezmiş ve bu bilinmeyen mahluklardan eserle
rinde sık sık bahsetmiştir. Mikroskopun henüz bi
linmediği bir devirde böyle bir yargıya varmak çok 
ilginçtir. 

lbni Sina'yı kafir saymak ve küfründen dolayı 
cezaya çarptırmak isteyenler de vardı . Onun Şarap 
içtiğini ileri sürerek sövüp sayanlar da çoktu. Bu it· 
hamlardan üzülen İbni Sina. güzel bir şiirle düş
manlarına meydan okumuş ve kendini hoş bir şe· 

kilde müdafaa etmiştir. 



Kütüphanesinden 



Alparslan 
,' 
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BUYUK Tiirk - Selçzı/> l/ükiimdarıdır. Horasan'da 
cloğdu. Babası ölimce. onun yerine H arasan Valı
ligine geçti. 2 yıl sonra da. amcası Selçuk Hüküm
darı Tuğrul Bey'in ölumü üzerine ve onun vasiye
tiı,·le hükümdar oldu. 1U64 yılından itibaren bü
yük fetihlere girişti. Biza11slıların. üzerine gönder
cdgi büyük orduyu Malazgirt ovasında yenen Al
parslan Anadolıı'y1ı Türklerin yurdu haline getirdi . 
1072 yılında bir suikasta kurban giderek vefat ettı. il 

SELÇUK BEY';n t0<unu olan S• lçuklu Hüküm
darı Tuğrul Bey, 1063 yılında hayata gözlerini yu
marken, tahtını, pek, sevdiği ve büyük bir kabiliyet 
gördüğü yeğeni Alparslan'a l?ırakmıştı . Böyle vasi
yet etmişti. O zamanlar Alparslan, 33 yaşında, yiği1 

yürekli bir er kişiydi. Tahta çıkışını önce, taht sırası 
kendisinde olan amcası Süleyman Bey, sonra da bü
yük vezir hoş karşılamadı. Alparslan, önce onlarla 
mücadele etmek zorunda kaldı . Yendi, yola gelirdi 
onları ... ve bağışladı bu asi davranışlarını . Sonra kar
şısına kardeşleri, yeğenleri, yakın akrabaları çıktı . 

Onların hepsiyle savaşmak zorunda kaldı. Teker te 
ker hepsini yendi. Esir etti. Sonra onları da bağış

ladı . ~ffetme, onun en bariz karakteri idi. 
iç meselelerini halleden Alparslan, 1064 yılın

dan itibaren seferlere başladı. Ordusuyle önce Bu
hara'ya girdi. Sonra da Harzem' i fethetti . 

Bu büyük Türk istilası Bizanslıların gözünü kor
kutmuştu. Ne pahasına olursa olsun onu durdurmak, 
bu topraklardan atmak, tehlikesiz hale getirmek, 
hatta ortadan silmek gerektiğine inandılar. Bizans 
imparatoriçesi Odoksiya bu yüzden, cesaretiyle ün 
yapmış kumandan Diyogenes Romanos ile evlendi. 
Böylelikle hem tahtında sorumluluğu beraber pay
laşacakları yürekli bir insan, hem de ordularını yö
netecek kahraman bir başkumandan kazanmış olu
yordu . Alparslan'ın 1071 yılı baharında güneye doğ

ru yeni bir sefere hazırlandığını haber alan Bizans
lılar, bunu kaçırılmaz bir fırsat bildiler. General Di
yogenes Romanos, 200 bin kişilik muazzam bir or
du kurarak Alparsl~n'ın üzerine yürüdü. 

Tarihin seyrini değiştirecek iki ordu Van gölü
nün kuzeyindeki Malazgirt ovasında karşı karşıya 
geldiler. Alparslan her şeyden önce barış taraftarı 
idi. Bu yüzden en yakın adamlarından olan Sevük 
Tekin'i sulh elçisi olarak General Romanos'a gönder
di. General Romanos, Alparslan'ın kendisinden kork
tuğu için sulh istediğini sandı. Bunun şımarıklığı 
içinde, Sevük Tekin ile adeta afay etti: 

•- Biz lsfahan'a gidiyoruz. Şurada atlartmızı 
biraz dinlendirelim, dedik. Sulh rneselesini ise artık 
Horasan'da görüşürüz. Fazla vaktimiz yok. Sizi Ho
rasan'da bekleyeceğim ... » dedi. 

Savaş artık kaçınılmaz bir hal atmıştı . Horasan'a 

kadar bütün Türk topraklarını alacağını söyleyen bu 
Bizanslı şımarık generale haddini bildirmenin zama
nı gelmişti . Alparslan, o gün beyazlar giymişti. Harp 
meclisini topladı: 

cc- Sulhu kazanamadıysak. savaşı kazanacağız. 
Ok ve yaylarımızı bırakıp yakın savaşa gireceğiz ... 
Düşmana kılıcım, kılıcım olmazsa pe nçem yeter. i şte 
şehitlik kefenimi giydim .. Şehit olursam, beni düş
tüğüm yere gömünüz ve oğlum Melik Şah'ın etrafı
na .toplanınız.» dedi. 

Alparslan'ın imamı Buharalı Muhammed bin 
Abdülmelik: 

«- Sen lslamiyet uğruna bir cihada giriyorsun 
Sultanım . Bütün Müslümanların dua ettikleri müba
rek cuma günü savaşa başla . Allah zaferi senin adı
na yazsın ... » diyerek zafer için dua etti. 

~ 

Türk ordusu, 26 Ağustos 1071 günü yalın kılıç 
düşmanın üzerine atıldı . Bizanslılar karşı tepe lerin 
eteklerine sırtlarını vermiş bekleme kte id ile r. Alpars
lan çok isabetli bir ka rarla düşmanı üze rine çekmeyi 
beklememiş, bilakis kendisi sayıca çok daha kalaba
lık olan düşmanın üzerine yürümüştü. Türk oğlu, ta
rihinin en yaman bir savaşını verdi Malazgirt ova
sında. Harbin talihi kısa bir zamanda Alparslan'ın 
tarafına döndü. Bizans'ın o güçlü ve mağrur ordusu 
d,t'madağ'ınık o luverdi. Ölenler öldü, kılıç artıkları 
ise esir edildi. O dev ordu mahvolup gitti. Esir edi
lenler arasında mağrur ve şımarık kumandan Roma
nos da vardı. Alparslan, huzuruna getirile n General 
Romanos'a saygı ve yakınlık göste rdi. Kendisini te . 
selli etti. Bir süre konuştular, sonra Alparslan: 

«- Beni esir etseydin ne yapardın? » diye sor
du Bizanslı Başkumandan : 

«- Belki öldürür, belki 'de sokaklarda teşhir et
mek ~zere seni lstanbul'a götürürdüm.» cevabın ı 
verdi. Muzaffer kumandan, acıyan nazarlarla Roma
nos'a baktı : · 

«- Benim cezam ise daha ağır olacak... Seni 
bağışlayacağım. Serbestsin!» dedi ... 

Alparslan, ertesi yıl Horasan'da Merv şehrinde 
bir suikasde kurban gitti. Orada toprağa verildi. Tür
besinde şu kitabe vardır: 

«Alparslan'ın göklere yükselen azametini gö
renler bakınız. Şimdi o, şu kara topraöın altındadır .. • 



Beyazıt Devlet Kütüphanesinden ALPARSLAN 



Kasgarlı Mahmul 
ONBIRINCI ASIR 

XI. YUZYILDA yaşa11an Türk dil bılgımdır. ccDi· 
van ü Lügat-ıt·Tıirkıı a<ilı eseriyle ıinludür. Kara· 
hanlılar soyım<landır. J(J72 yılında yazmağa baş· 
ladı{jı eserını 11J74'te tamamlayarak Bağdat"ta Ab· 
bası Halı/esi El".\fuktedı Billah·a sunmuştu. El 
ı:a~ması tek 1'opyesı Fatih Millet Kutııphanesi'nde· 
kı eser J9JO'da bulundu. 1915 • 1917 yıllarında ö(]· 
ret men .Kilisli Rıf'at Efendi'nın çcvırısi uç. Be· 
~mı .·Halay'm çevırisı ıse beş cilt olarak basıldı. il 

1 AHMUT KAŞGARİ d;ye e•k; k;ıapla.da ado ge
çen ve Kaşgar'da dgğmuş olan Mahmut'un hayatı 
ÜZP.rine pek az bilgi vardır . Ama bütün Türk illerini 
gezdiği ve altı bölümde topladığı Türk lehçelerini 
doğu-batı lehçeleri diye gruplandırdığı eserine yaz
dığı önsözden anlaşılmaktadır. Mahmut, bu seyahat
lerini tamamladıktan sonra Maveraünnehir'den cık
mış ve Bağdat'a kadar gelerek Abbasi sarayında ken
disine gösterilen itibara karşılık , Türkçe öğrenmek 
isteyen Araplar için sözlük hazırlamağa başlamış
tır. O çağlarda Araplar, din yoluyla Asya içlerine 
doı]ru otoritelerini genişletiyorlardı . Buna karşılık , 

Müslümanlığı kabul edeli henüz yüzyıl bil~ olmayan 
Türkler, silahları, asker ve ilim güçleriyle bu kabul 
ettikleri dinin yayılmasına yardımcı olfTlilktaydılar. 
işte Kaşgarlı Mahmut, Türk ülkelerinde başarılı ol
maları ve beraber çalıştıkları Türklerle anlaşabilme-

l
' leri için o zamanın Arapçasından çok daha zengin 

ve renkli olan kendi ana dilini Araplara öğretmek 
için eserini meydana getirmiştir. 

Divan ü Lügat-it-Türk, bir önsözle sözlük kıs

~ ımndan meydana gelmiştir. Önsözde yazar Türk di
linin tarifini, lehç~lerinin özelliklerini sayar ve dil-
bilgisi kurallarını, Arapçadakilere kıyasla gösterip 
tespit eder. Ana dilinin Arapcadan çok üstün oldu 
Ounu söyler ve örnekler verir. Bu arada, o bilgileri 
nasıl elde ettiğini, nasıl bütün memleketleri gezip 
dolaştığını da anlatır. 

ikinci, yani sözlük bölümü, Türkçe kelimelerin 
Arapça izahlarını kapsar. Bu sebeple, eser, Arapça 
yazılmış bir Türkçe sözlüktür. Ya da Türkçeden Arap
çaya sözlüktür. Arapça dilbilgisindeki şekillerine gö
re sıralanmış 7500'den fazla kelime hakkında açık
lama yapılmıştır. 

Büyük bilgin bu açıklamaları yaparken kelime
lerin nerelerde ve hangi anlamlarda kullanıldığını 
göstermiştir. Bu esere ve o nu izleyen başka eser
lere kadar yazılı edebiyat örnek lerimiz bilinmediği 
için, daha önceki yüzyıllara ait sözlü edebiyat ör
nekleıini Kaşgarlı 'nın kitabından öğrenmekteyiz. 
Sagu denilen ağıtlar, koşuk dediği koşmalar, sav de
dijii atasözleri ve nazım şekillerinden başka verdiği 
destan örneklerine bakarak mesela Alp Ertunğa adın
daki destanlaımış kahrama,.;ın varlığını da yine Di-

van ü Lugat-it-Türk'ten öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
sebeplerden dolayı Kaşgarlı Mahmut'un Divan ü 
lügat-it-Türk' ü hem dil, hem edebiyat, hem toplum 
ve sosyoloji tarihimiz bakımından çok önemli bel
geleri toplayan bir kaynaktır. 

Ancak bu kaynak 1910 yılına kadar bilinmiyor
du. Gerçi Katip Çelebi'nin ccKeşfüzzünun ıt adlı bib
liyografyasında Kaşgarlı Mahmut'tan da söz.edilmiş

tir. Ama bu bilgi çok sınırlıdır. Vanizade Nazif Pa
şa 'nın yakınlarından bir hanım, 1910'da İstanbul'da
ki Sahaflar Çarşısı'nda dolaşırken bu dev eseri tozlu 
raflarda bulmuş, satın almak istemiştir. Elindeki ga
nimetin kadrini ancak o zaman anlayan kitapçı 25 al
tına kadar fiyatı yükseltmiş, hanım da bunu alama
mıştır. Ama işi Maarif Nezareti'ne duyurmuştur. cc Ne 
idüğü belirsiz bir kitaba avuç dolusu altun verileme
yeceği,. gerekçesiyle Nezaret, eseri satın almayı red
detmiştir . Haber kitap delisi merhum Ali Emiri Efen
di'ye intikal etmiştir. Kitaplarını millete hediye ede
rek Fatih Millet Kütüphanesini kurmuş ve ilk mü
dürlüğünü yapmış olan Ali Emiri Efendi, kitapçıyı 

getirtmiş, eseri tetkik ettikten sonra adamı kütühpa
haneye kilitleyerek para tedarikine çıkmıştır. işte 
böyle borç harç s~tın alınan Divan, uzun zaman Ali 
Emiri Efendi'nin kıskanç titizliğiyle kütüphanede 
saklanmıştır. Efendi, eserin basımına ancak Sadrazam 
Talat Paşa'nın ricası üzerine razı olmuştu. 

Eldeki yazma, Kaşgarlı Mahmut' un el yazısı ol
mamakla beraber ondan 192 yıl sonra Şamlı Mehmet 
adında usta bir hattat tarafından yazılmış yer yüzün
de tek nüshadır. Kaşgarlı, eserini Araplara kabul et
tirmek için iki yerde, Peygamberin iki hadisini zik
reder ki, şunlardır: 

ccYüce Taflrı : Benim bir ordum vardır ki ona 
Türk adını verdim. Onları doğuda birleştirdim . Bir 
millete kızarsam cezalandırmak görevini onlara ve
ririm .. ,. buyurmuştur. 

ccYüce Tanrı : Türkçe öğreniniz, çünkü Türkçenin 
uzun bir saltanatı vardır .. » diye buyurur. 

ccOivan ü Lugat-it-Türk» dünyanın her yanında , 

türkoloji ilmiyle uğraşan pek çok bilgin için paha bi
çilmez bir kaynak olmuştur. Üzerinde şimdiye kadar 
yerli, yabancı uzmanlar çok çeşitli incelemeler yap 
mıılardır. 



Tablo: Cemal Dündar 
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Cengiz Han 
Bi1YUK. cihangir. devlet adamı ve kanun tatbik- · 
çisi; kurduğu kaidelere «yasa» adını ver en hü
kümdardır. 4sıl adı Tjmuçin'dir. Moğol Oymak 
Beylerinden Bahadır (Yesukay Batır adı ile de 
andır) Bey'in oğludur. Ömrünü savaş alanlarmda 
geçirdi. 1202 yılında Doğu ve Batı Moğolistan'ı 
ıaptettikten sonra önce hakan. sonra Cengiz ün-
vanlarım aldı. 25 yıl sonra. 72 yaşındayken Dünya- il 
ı;a gözlerini yumdu. Mezannın yeri belli değildir. f f55. 1221 

OYMAK BEYi Bahad'"'" kan" Ulun Hitun 1155 
yılında bir erkek evlat dünyaya getirdiği zaman, be
beğin bir elinin yumruk gibi sıkı sıkıya kapalı 

olduğu görülmüştü. Minicik yavrunun yumruğu zor
lukla açıldığı zaman avucunun içinde pıhtılaşmış ka

" nı görenler «Bu çocuk büyük bir cihangir olacak, 
avucunu9 içindeki kan buna i şarettir,» dediler. 

Aneak Timuçin adı verilen çocuk daha on iki 
yaşını doldurmadan babası hayata gözlerini yumdu. 
Bereket versin ki anası Ulun Hatun zeki ve becerik
li bir kadındı . Oymağı dağılmaktan kurtardı, oğlu 

büyüyene k.adar işi o idare etti: Ve Timucin delikanlı 
çağına geldiği zaman oymağın idaresini ona bırak

tı . Babasından kalan oymak ne kuvve tli bir devlet
ti, ne de doğru dürüst bir ordusu vardı . Tinıuçin'in 

ilk işi sağlam disiplin altında kuvvetli bir ordu mey
dana getirmek oldu . Bu uğurda yıllarını harcadı , fa
kat başardı . 

Önce çevresinde ki oymakları emri altında top
lamak istedi, bu yüzden ilk savaşlarını verdi ve ilk 
zaferlerini kazandı. Sonra Moğolistan' a hakim olma · 
ya geldi sıra. Yaman bir cengaver ve iyi bir kuman
dan olan Timuc;in bunu da başardı . Uzun savaşlardan 
sonra Doğu ve Batı Moğolistan' ı egemenliği altına 
aldı. Bunun ic;in. 4 7 yaşına kadar ic; mücadele yap
mak zo-runda kaldı . 1202 yılında bütün Moğolistan'a 
hakim olduktan sonra, bütün Moğol ve Tatar han
larının iştirakiyle yapılan Kurultay'da kendisine Ha
kan unvanı verildi. Böylece Timuçin, Karakurum'da 
hükümdarlık tahtına çıktı . 1206 yılında yapılan Ku
rultay'da bir şaman (kahin} kendisine ccCengiz Han» 
.adını verdi. Gökyüzünden :_-!eldiğine inanılan bu 
isim «Başbuğlar başbuğu» anlamına gelmekte idi. 

Cengiz Han işte bu tarihten sonra geçen yirmi 
yıllık süre . ic;inde, dünyanın en büyük devletlerin
den birini kvrmayı başard ı. Bu arada büyük istila 
harekatına da girişmişti. ' Önce Çin'i istila e tti ve bu 
büyük devletin merkezi Hanbalık'ı (bugünkü adıyle 
Pekin) fethe tti ( 1216) . Yaptığı büyük fetihler so· 
nucu Uygurla r, Kalmuklar ve Karahitaylılar da Cen
giz Han 'ın emri altına girdiler. 

Bundan sonra emrindeki 200 bin kişilik Türk . 
Moğol ordusuyle batıya döndü ve İslam alemine 
doğru yürümeye başladı Cengiz Han . 1220 yılında 

lran ve Türkistan'da Büyük Selçuklulara halef olan 
Harzem-Şah .Ooğu Türk Hakanlığını yıktı, sonra Or
ta Asya ve Anadolu'daki bütün küçük devletleri o 
kudretli istila ordusu ile ezip geçti. Böylelikle kur
~uğu d evletin sınırlarını Çin Denizi' nden Karadeniz'e 
kadar uz'atmayı başardı. 

Cengiz Han daha sonra Kafkaslar'dan Rusya'ya· 
geçip orada dağınık halde bulunan Türk oymakları· 
nı b ir bayrak altında toplayarak tarihin en büyük 
Türk devletini ortaya çıkardı . 

Cengiz Han'ın Börte, Kulan, Yesügen ve Ye
süy adlarında dört «Başkadın» ı vardı . Bunların sa
yısı kadar da karargah kurmuştu ülkesi sınırları için
de. Her karargahında bir cc Başkadın» ı bulunurdu. 
Uzun boylu, iri yapılı, geniş alınlı ve sert bakışlı bir 
insan olan bu büyük hakanın dört oğlu vardı. Ve 
eski bir Türk - Moğol geleneğine uyarak ülkesini, 
daha sağ lığında iken bu dört oğlu -arasında taksim 
etti. Kendi yerine üçüncü oğlu Ügedey (veya Öde
bey) ' i gec;irdi. Cüci'yi avcıbaşı, Çağatay'ı örf ve 
kanun uygulayıcısı, Tuluğ (veya Tüluy'u) da savaş 
bakanı yaptı . Kısa bir süre sonra Cüci ile Tuluğ'un 
araları ac;ıld ı. Hatta Cüci'nin babasına karşı bir ih
tila l hazırladığı dahi söylendi. Ancak Cüci'nin gene; 
yaşta ölümünün sebeQ.i anlaşılamadı. 

Cengiz Han, 1225 yılında Hsia devfetine karşı 

, bir sefer düzenledi. Bu onun son seferi oldu. Da
.ha Hsia düşmeden büyük cihangir, Kansu bölgesin
de hayata gözlerini yumdu. Cesedi Moğolistan'a gö
türüldü. Orada. Kerulen ve Onon kaynaklarının ya
kınında, ~urhan · Haldun dağlarının bir köşesinde 
toprağa verildi. Türk - Moğol geleneklerine göre, 
mezarı gizli tutuldu. Kendisinden sonra gelenler de 
bu dağ larda çeşitli noktalara gömüldüler. Ne, büyük 
cihangir Cengiz Han ' ın , ne de diğerlerinin mezar
l arının yeri belli oldu. 

Ölümünden sonra oğulları ülkenin yönetimini 
Üzerlerine aldılar . Ulus adı verilen ülkeyi dörde böl· 
duler, onlardan sonra gelen c;ocuk l arı da yeni yeni 
devletler kurdular. Bunların en ün lüleri Cüci'nin 
oğullarından Batu Han'ın kurduğu Altınordu, diğer 

· oğlu Togay Timur'un çocuklarının kurduğu Kazan 
ve Kırım Hanlıkları, Tuluğ'un oğlu Hülagu Han ta
rafından kurulan ilhanlılar devletidir. 
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Mevlana 
1207 • 1273 

BUYUK mııta30tt'1/ ve mütefekkirdir Horasanın 
Belh şehrinde dt>Ddu Babası •Sultan-Ut Ulema« 
atbyle anılan Btthaeddfn Veled, anne$i Mümine 
Hatım'dıtr Anadoln'ya gQCettlldert 2aman. Selçuk 
llflkiımdan Aldeddın Keykubat"111 daveti üzerine 
Konya,·11'1 yerle.~ti1er. Sıdtnn•iıl Ulema burada ders 
ıl('rdı. Ôlilmünden sonra yerini l:t3l"de oğlu Ceta
l('([din nldı. Pek ço/.; ô{1rencı Jft':ıştlrdı. Unu her ta
rafa 11a111ldı. 66 ya~ında11ken K onya'ılu t'"fat ettı. il 

1 OYOK bô• islim müc1,,..;,; olan C.iileddin·I 
Rumi'nin ya~ntısını kökünden sarsan olay, 25 Ka
sım 1244 günü Konya'da, tasavvuf dünyasının ulu 
bir kiıisi olan Tebrizli Şems ile tanışmasıyle meyda
na geldi. «Tasavvufun iki büyük denizinin birbirine 
karııması• olarak nitelendirilen bu karşılaşmadan 

sonra Celileddin-i Rumi medreseyi de, kendisine yÜ· 
rekten inanıp bağlanmış olan öğrencilerini de yüz· 
üstü bırakıp Şems ile bitip tükenmek bilmeyen bir 
sohbete daldı . Bu iki can dost adeta birbirini tamam· 
lıamtı ve lrfit etmiılerdi. Bu sohbet ve sema bitmek 
bilmiyordu adeta. Semi, aııkların gtdasıydı, sözden 
eyleme geçiş, kötülüklerden arınmaydı . Mutluluğun 

en ulusuna eriımiıti Şems ile sohbette ve semida .... 
Coştu, çağladı, taıtı . söyledi ve söyletti... • 

Bu hal Mevlana'yı seven ~rencileri ,sasında 

bir kıskançlığa yol açmıştı. Bu bü~ük insanJ kendi
leriNten "ıaktaştıran Şems' i tehdit ile on.l't<onya' 
dan uzaklaşmayı, mecbur bıraktılar. Şems'in gidişi, 
Mevlina'yı yakıp kavurdu. Onda ilahi bir güzellik 
ve zeki buluyordu, bu atef içinde en güzel şiirlerini 
terennüm etti. En yakıcı feryatlar kopardı. Bu du
rum karftaında oğlu Sultan Veled, yanına aldığı yedi 
kitiyle diyar diyar dolaftı, nihayet Şam'da bulduğu 
$ems'i tekrar Konya'ya getirdi. Ancak bu dönüşten 
sonra Mevlana büsbüiün tasavvuf denizinin içinde 
yuvarlanmıştı . Nihayet Şems. aralarında Mevlana 
Cellleddin·i Rumi'nin diğer oğlu Alaeddin'in bulun· 
duğu bir muhalif grubun hazırladtğı tuzak neticesi 
ortadan kaldırıldı . Şems'in 5 Aralık 1247 günü yedi 
kiti tarafından öldürülerek cesedinin bir kuyuya 
atıldıOı söylenir. Bir batka rivaye .. nazaran da Şems 
kendlliğihden Konya'dan uzaklaşmııtı. 

Şems'in bu gidişinden ve ortadan kayboluşun

dan ıonra perişan hile selen Mevlana kendisini ta-
•mamen şiir, musiki ve semaya verdi. Yazdıklarında 
Şems ile kendini aynı insan olarak görüyordu. cVah
det·i vücut (Varlıkta birlik) • felsefesinin tabii bir 
IOf'lucu olan bu göruı ve gösteriı. Mevlana'ya bü
yük btr lirizm kazandırdı. 

Mevlana, Şems'in ölümüne bir türlü inanama
dı. Fakat onu görememenin, onun hasreti içinde «Di· 
'Hn·ı Kebir• adını taşıyan büyük eserini yazdı. Da-

ha sonraları kuyumcu Selihaddin'i hemdem edin
miş, onun da vefatıyle aşkının zirvesine ulaşmıştı . 

Etrafına büyük kitleleri toplayan Mevlana bundan 
sonra Konya Ahilerinin 19yhi Çelebi Hüsameddin'! 
naip olarak yanına aldı . Mevlana altı ciltlik muh
teşem eseri •Mesnelfi•yi onun teşvikiyle yazdı ve 
büyük bir kısmını ona dikte ettirdi. 

1273 yılında •Sultanlar Sultanı• Mevlana Ce· 
laleddin·i Rümi, şiddetli bir humma ile yatağa düı· 
tü. Selçuk Sultanı, sarayın en ünlü iki hekimi olan 
Mevlana Kemileddln ile Gazafer' i ona bakmakla va
zifelendirmisti. iki doktordan başka Hüsameddin Çe
lebi, O!)lu Sultan Veled, Şeyh ~dreddin ve Kadı Se
raceddin bir an olsun başından ayrılmıyorlar ve IO• 

ğuk su ile alnını ayakllJını, kollarını ovarak harare
tini gidermeye çalışıy-rdı . Mevlana tiddetli ate
şine rağmen şuurunu i\.hafaza etmekteydi ve ya
nındakileri teselliden de geri kalmıyordu: •- Ken
dinizi üzmeyin... Hastalığımız, bizi bu alemden ayı
racak bir sebeptr.n başka bir feY değildir ... • 

«Sultanlar Sultant•, 17 Aralık 1273 pazar günü 
hay!ta gözlerini yumdu§u zaman bütün Konya hu
dutsuz bir üzüntüye garkoldu, cenazesi hiÇ bir finiye 
nasip olmayan ulvi bir merasimle kaldırıldı . Ona ina
nan, ona bağlanan insanların tek tesellisi, ölümün 
bir ayrılık olmadığı görüşünde toplanıyordu. Bu yüz
den o geceye ayrılık gecesi diyemediler: cŞeb'i 
arus • Gelin gecesi• sıfatını verdiler. 

25.618 beyitlik •Mesnevl•si, 12 divanı ihtiva 
eden «Divan-ı Kebir»i ve sayısız eserleriyle Türk tr
savvuf edebiyatında da ölümsüzleşen Mevlana Q
lileddlni Rüml'ye inananlar onun görüşlerinin tt~ı 
altında Mevlevi tarikatını kurdular. Müzik ve rak
sa bünyesinde yer veren Mevleviliğin merkezi ise 
Konya oldu. O, lcapılarını her dinden kişilere açmış
tı, Mevlevi tarikatına da her dinden kişiler girdiler. 

Gel, yine gel! 
Ne olursan ol, 
h.ıer kafir ol, ister mecusi 
ister yüz kerre tövbe etmiş ol, 
Umutsuzluk kapısı d~ıl bu kapı, 
Yuz kerre tövbeni bozmuş olsan yine gel! 



MEVLANA 
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Hacı Bektası V81i 
1216 • 1310 

BEKTAŞİ tarikatının önderidir. Horasan'ın Ni
şabur şehrinde doğdu. Asıl adı Mehm et. sanı ise 
Bektaş'tır. Babu tarafından İmam Hüseyin'in so
yundan geldiüt ve Hazret-i Ali'nin on altıncı batın 
torunu olduğu söylenir. Ôğrenimint Nişabur'da 
yaptı. Sonra Kır.~ehir yöresindeki Suluca K arahtJ
yük'e yerleşti. bu radan gôrüşlerıni yaydı. Ölüm ün
den sonra tornnu Balım Sul tan Bektaşi tarikatını 
kurdıı. Ti.ı rbesi de. bt19,iin adıyle anılan ilçededir . il 

YERYÜZÜNDE hayH gen;ş b;, k;tleye h;tap eden 
Bektaşi tarikatının önderi olan ve Bektaşilerin piri 
gözüyle bakılan Hacı Bektaşı Veli, bir tarikat kur
mayı ve pir olarak başına geçmeyi asla düşünme
mişti. O sadece bir mürşit olarak ortaya çıkarak in
san sevgisini ve insanlığı dünyada her şeyin üstün
de tutma inancını insanlara yaymaya çalıştı ömrü 
boyunca . Bir görüşe göre, Hacı Bektaşı Veli, Anado
lu'ya yerleşmiş bulunan Türkleri irşat için, hocaları 
Ahmet Yesevi'nin talebesi olan Lokmanı Perende ile 
Seyyid Muhammed tarafından vazifelendirilmişti. 

Üzerine ayrıca Türkleri birleştirmek, aralarındaki ge
çimsizliği kaldırrrak ve kardeş kılmak görevini d<! 
alarak Horasan'dan kardeşi Menteş ile birlikte ayrıl
mıştı. Hacı Bektaş'ın Anadolu'daki ilk durağı Sıvas 

oldu, oradan Amasya'ya geçti. Halifesi olduğu Ba
bai tarikatı şeyhi Baba İshak'ın vefatına kadar Amas
ya'da kaldı. Sonra bugünkü Kırşehir'in güneydoqu
suna rastlayan Suluca Karahöyük'e gitti. Burası , Sel
çuk Hükümdarı Alaeddin Keykubat tarafından, sa
vaşlarda büyük yararlık gösteren Horasanlı Yunus 
adında bir askere «yurtluk» olarak verilmiş ufacık 

bir konak yeriydi. Sadece 7 haneden ibaret olan ve 
bir obayı andıran bu konak yerine Horasanlı Yu
nus'un oğlu İdris'in konuğu olarak y~rleşti. 

Hacı Bektaşı Veli, bir din adamı, bir yenilikçi , 
bir düşünür, bir sosyolog, bir maneviyatçı, bir zi
raatçi ve tam b ir Türkçü idi. Bütün bu özellik!eriyle 
insanların gönüllerine kolaylıkla girmesini başard• . 

Hacı Bektaş, Suluca Karahöyük 'ü bir halk üni
versitesi haline getirdi; bu arada geleceğin birçok 
mutasavvıf ve bilginlerini de yetişti rcli. Bu öğrenci
lerini çeşitli diyarlarda açtığı «Kırk Ocak»lara gön
. derdi, buralarda vazifelendirdi onları. Görüşlerinı 
etrafa yaymakta Öu öğrencilerinin pek önemli rolü 
oldu. Yunus Emre'nin hocası olan ve Hacı Bektaş'a 
«Taptuk (bulduk) Padişahım» dediği icin b~ isimle 
anı lan Taptuk Emre, Sarı Saltuk, Geyikli Ahmet Ba
ba, Abdal Musa, Ahi Evren, Balkan ülkelerinde bü
yük hizmetler gören Kızıl Deli Sultan ( nam-ı diğer 
Seyyid Ali), Kaygusuz Abdal ve Pir Sultan Abdal 
bunların arasında idiler. 

Bektaşi inancına göre, Orhan Gazi ilk Osmanlı 

ordusunu kurarken Hacı Bektaş' ın fikirlerinden fay
dalanmış, kurulan orduya dua etmiş ve yeniçerile r 
d e kendisini «Pir» olarak tanımışlardır. Hatta elini bir 
askerin başı üzerine koyup dua ettiği zaman arkaya 
doğru sarkan kol yeninin hatırasına Yeniçeri serpuş
larının arkası bir yen gibi uzatılmıştır arkaya doğru. 
Hacı Bektaşı Veli, Yeniçeril iğin kurulmasından, hatta 
Sultan Orhan'ın doğumundan cok önce vefat ettiği 
için bunların doğru olmasına imkan yoktur. Anc:a l< 
Yeniçeri ocağında Bektaşiliğin hakim olduğu ve Ye 
niçerilerin kendilerine « Taife-i Bektaşiyan» d edikle
ri g erçektir. Ve Yeniçeri ocağındaki bu eğilime uyan 
Yavuz Sultan Selim'in d e Bektc::şl tari~atına girdiği 

bilinir. Yavuz, Osmanlı hanedanı içinde Bektaşiliği 

kabul eden tek padişahtır. 

Hararet nar'dadı r , sac'da değ i ldir 
Kerame t baş'dadır, tac'da değild i r 
Her ne arar isen kendinde ara, 
Kud üs' te , Mekke'de, Hac'da değildir. 

Sakin ol , kimsenin gönlünü y ıkma, 
Gerçek erenlerin izinden çı kma, 
Eğer adam isen ö lme zsin, t<orkma 
Aşığı kurd yemez, uc'da deği ldir . 

Diyen Hacı 13ektaşı Veli, vefatından sonra daha 
büyük önem ve değer kazandı. Bu büyük önem 
karşısındadır ki, vefatından yıllar sonra torunların
dan Balım Sultan tarafından onun görüşlerinin ı ş ıg ı 

altında bir tarikat kuruldu ve adına Bektaşilik d enil
di. Bundan sonra Suluca Karahöyük daha büyük 
önem kazandı ve Hacı Bektaş adıyle anılmaya baş
ladı . Hacı Bektaşı Veli' nin kabrinin bulunduğu yerin 
çevresi bir ziyaretgah, bir Bektaşilik merkezi haline 
geldi. Hacı Bektaşı Ve li'nin medfun bulunduğu ve 
<< Huzur-u Pim adıyle anılan türbe ise Yavuz Sultan 
Selim tarafından yaptırıldı. 

«İnsanoğlu, bütün mahlukat ve mevcudattan 
kutsaldır. Ulu Tanrı, Hazret-i Adem' i yaratırken ke n
di nurunu ve cemalini ona vermiştir. Tanrı , insan-ı 

kamilin özünde ve yüreğindedir.» görüşü Bektaşili

ğin ana prensibini teşkil etmektedir. Allah' ı ve Pey
gamberi tanıyan ve Hazret-i Ali'ye bağlı olan Bek
ta-şiler şu 7 prensibe bağlıdır: İnsanlık, iyilik, ada
Jet,, hürriyet, müsavat, çalışkanlık ve insanlık aşkı ... 





Nasrettin Hoca 
ONIKINCI ASIR 

ON i KiNCİ asırda yaşamış olan. büyük Türk / t
lowtudıır. Doğum ve ölüm tarihleri b~Lli değildir. 
ilk iigrenimı . doğduğu köy olan Sivrihisar'a bağlı 
Horto köyünde yapmış . daha sonra Akşehir'e yer
leşerek medreselere devam etmiştır. Uzun süre 
Akşehır Kadılığı görevinde ete bulunan Nasrettin'in 
nüktelerı sadece ülkemt~de değil. bütün dünyada 
ünlüdür . .90 yaşına koaar yaşadığı tahmin edilmek
tedir. Türbes ı. AkŞ<!hir'de bir cıZiyaretıı yeridir. il 

1 LIN ağzo lo,ba değU ... e;, gün komşula,., Na•· 
rettin Hoca'y.a karısını çekiştirmeye başladı: 

• - Hocam, söylemek bize düşmez ama, karın, 
o kapı senin, bu kapı benim, çok geziyor ... » 

Hoca, kaşlarını çatt ı : 

«- Yok canım» dedi ccGezmez ... » 
Konu komşu; ıcSen öyle bil, ama geziyor ... » di

ye diretince, Hoca öfkelendi: 
•- Niye inat ediy'>rsunuz be insafsızlar» dedi. 

•Benim hatun bu kadar gezseydi, biraz da bizim eve 
uğrardı ... » 

.... Akşehir'e yolu düşenler, Hoca merhumun 
türbesini ziyaret etmezse «Gütmekten yana nasibi 
kesilir» derler. Hatta yakın zamana kadar, düğüh 
dernek kurulurken, Hoca merhumun türbesine ge• 
len, onun ruhunu da şölene davet eden çok olurdu. 

Bu türbe, şöyle uzaktan bakılınca çadıra ben
zer. Etrafı açıktır ama, kapısında koca bir kilit asılı
dır. Rahmetli öyle i stemiş, öyle yapmışlar. Sözün kı
sası, son nefesinde bile nükteyi bırakmamış. 

işte Nasrettin Hoca, sekiz yüzyıldır bu türbede 
yatar. Hani, karısının suratsızlığından, eşeğinin ina
dına kadar hayatını adeta ezbere biliriz de, geniş bir 
hal tercümesi bir türlü elimize geçmemiştir. Bu yüz
den Hoca m'erhumun doğum tarihi de, ötüm tarihi 
de, bütün araştırmalara rağmen öğrenilememiştir. 

Hemen belirtmeli, Hoca merhum, Türk hatkınır. 
ince zekasında ve latif nüktelerinde efsaneleşen bir 
dahidir. Bunca nükt~yi «şaklabanlık» olsun diye 
yapmamıştır. Niyeti, etrafı eğlendirmek ·değildir. Her 
nüktenin altında , bir gerçek' gizlidir. Parayı ver.en, 
düdüğü çalar, dediği gibi ... 

Nasrettin Hoca'nın on ikinci yüzyılda yaşadığı
nı, o devirde Sivrihisar Müftüsü olan Hasan Efend.i ' 
nin ıcMecmua-i Maarif» adlı eserinden öğreniyoruz. 
Hasan Efendi, tamamlayamadan vefat ettiği bu eser
de, Nasrettin Hoca'dan da bir nebzecik bahsetmiştir. 

Buna göre, Nasrettin Hoca, Sivrihisar'ın Horto 
köyünde doğmuştur. Babası, köyün imamı Abdullah 
Hoca'dır . Küçük Nasrettin, ilk derslerini babasından 
almış, sonra Sivrihisar'da medreseye devam etmiş
tir. iyi bir öğrenim gördüğü sanılmaktadır. 

Babası ölünce, köy imamlığı ona kalmış ve cc Ho
ca» ünvanını böylece kazanmıştır. Fakat Nasrettin 
Hoca'nın kö.y imamlığı uzun sürmemiş, gidip gel
dikçe pek sevdiği Akşehir' e yerleşmeye karar ver
miştir. ccMecmua-i Maarif»te, Nasrettin Hoca'nın Hor
to köyü imamlığını, aynı köyden Mehmet Efendi'ye 
devrederek, genç yaşta Akşehir'e göç ettiği yazılıdır. 

Nasrettin Hoca'nın Akşelıir'de baş-göz edildiği 
ve görücü usulüyle evlendiği karısının, Akşehir'e 

yakın Koza köyünden olduğu bilinmektedir. Hoca 
merhum, yüzünü ancak dünya evine girerken göre
bildiği karısından çok çekmiştir. Onun suratsızlığı 

kadar aksiliğini , hatta eteği belinde ne kadar dolaş
sa da savrukluğunu anlatan pek çok fıkrası vardır. 

Bir gün, komşu evden cenaze çıkar. Yakınları , 
arkasından ağlaşır, bağırışırlar: 

«- Odsuz, ocaksız, o karanlık dünyaya nasıl 
göçersin! Alı , bizi bırakıp da nasıl gidersin!..» 

Hoca bu ağıtlara kulak verirken, bir de bakilr 
ki karısı kapıyı aralamış, başını uzatmış, olup biten
leri seyre dalmıştır. Pür telaş seslenir: 

cc- 'Aman hatun, kapa şu kapıyı. Ağlaşanların 
dediğine bakarsan, ' ralımetli g-aliba bize geliyor ... • 

Nasrettin Ho~a'nın doksanına kadar yaşadığı ri
vayet edilir. Keri"d.lni büyük küçük herkese sevdiren 
Hoca merhum, Akşelıir'de cc Kadı»lık mevkiine kadar 
yükselmiş, uzun yıllar bu görevde kalmıştır. 

Cübbesi hocalığından, kürkü kadılığından yadi
gardır. Kürkün hikayesini bilirsiniz. lclfın altında az 
hikmet mi gizlidir? ... 

Nasrettin Hoca'yı büyük bir ziyafete davet eder
ler. «Çalım satıyor» demesinler diy,e, kürkünü bıra
kır, günlük esvabıyle gider. Ama, aldırış eden ol
maz. Canı sıkılır Hoca 'nın. Ziyafet evinden usulcii 
çıkar . Kürkünü giyer, gelir. Bu defa kapılardan kar
şılarlar onu. Bir saltanat, bir ihtişam, baş köşeye otur
turlar. Yemek başlar. Hoca merhum, besmeleyi çekip, 
kürkünün eteğini çorbaya uzatıverir. Sofrada kim 
varsa, lıayretle bakarlar Hoca'ya : 

«- Hayrola Hocal\1, ne yapıyorsun? ... » 
Hiç istifini bozmaz. Gene uzatır kürkün ucunu: 
«Bu iltifat bana değil, sana ... » der. «Ye kür· 

küm, ye ... » 





Osman Gazi 
1258 • 1324 

OSMANLI İmparatorluğu 'nun kurucusudur. Sö· 
ğüt'te do(jdu. Kayı aşireti başbu('iu Ertuğrul Bey'in 
o(fludur. Osman Gazi . ilk zaferini inecöl Tekfurıt 
ile yaptığı savaşta kazandı. Bizans'ın bu 9üçlii 
merkezini fethetti. Bunu Koçhisar ve Karo,cahi· 
sar'ın fetihleri izledi. Selçuk Hükümdarı tarafın· 
dan. bu başarılarından ötür ü kendisine Beyl ik un· 
rnnı verıldi. 43 ınllık saltanatını f etihlerle süsledi. 
Bursa'da hayata gözlerini yumdu. Orada yata r. 111 

O ÖUZ Tü<kle<ô'nôn 2~ boyunun en soylulann
dan biri kabul edilen Kayı aşireti 400 çadır ve ka
dınlı erkekli 4000 kişi olarak Orta Asya'dan Türkis
tan'a ve oradan da Anadolu'ya gelmiş, buradaki ko
nak lama sırasında vukua gelen Yassıçemen Mey
dan Muharebesi'nde Anadolu fatihi Türk - Selçuk Sul
tanı Alaeddin Keykubat'a büyük hizmette bulun
muştu. Kay ı aşiretinin bu hizmetinden ziyadesiyle 
hoşnut olan Selçuk Sultanı· onlara Kuzeybatı Ana
dolu' da bir yurt vermişti. Bilecik - Eskişehir • Kü
tahya illerimizin sınırlarının birleştiği bu nokta Sel
çuk toprakları ile Bizans arasında bir tampon bölge 
idi. Böylelikle Sultan Alaeddin Keykubat, babası 
Gündüz Alp'in ölümü üzerine aşiretin başına geçen 
Ertuğrul Bey'e bu yurdu vermekle Bizanslılara kar
şı kendi güvenliğini sağlayacak bir tabiye sahibi ol
muştu. Ertuğrul Bey, aşiretinin başında bulunduğu 
yıllar içinde üstün bir gayret göstererek topraklarını 
yaklaşık olarak dört misline çıkarmış ve oğlu Os
man'a böyle bir yurt bırakarak 1281 yılında haya
ta gözlerini yummuştu. 

Söğüt'te oturan Osman Bey, komşularıyle iyi 
geçinen, mert olduğu kadar saygılı ve sohbetine do
yum olmaz bir insandı. Bu bakımdan komşuların

dan olan Şeyh Edebali ile olduğu kadar Bilecik Tek
furu ile çfe gayet iyi dosttu. Ancak Edebali'nin, genç 
Osman Bey' i hakikaten çok sevmesine karşılık Bi
lecik Tekfuru yüzüne gülmesine rağmen Osman 
Bey'e karşı hiç de iyi hislerle dolu değildi. Hele 
onun fütuhata başlamasından zerrece hazetmiyordu. 

Şeyh Edebali'ye misafir olduğu bir gece Os
man Bey tuhaf bir rüya görmüştü. Şeyhin kuşağın
dan çıkan bir hilal, Osman' ın bağrına giriyor ve göğ
sünden bir ağaç fışkırıp dal budak salarak cihanı 
kaplıyordu. Dağlar, ormanlar, dereler, ırmaklar, şe· 

hlrler, denizler hep bu ağacın altında kalıyordu. Os .. 
man Bey ertesi sabah bu rüyasını anlattığında Şeyh 
Edebali heyecana kapılmış: «- Oğul sen padişah 
olacaksın. Devletin cihanı kaplayacak. Benim kızım 
Mal Hatun senin neslini üretecek. Kızım artık se
nin helalindir .. » diyerek Mal Hatun'u derhal Osman 
Bey ile nikahlamıştı. Mal Hatun ile evlenen Osman 
Bey'in bir oğlu oldu, adını Orhan koydu. Osman 

Bey, Bilecik Tekfuru ile olan iyi münasebetle
rini devam ettiriyordu . Bir gün Bilecik Tekfuru'· 
nun, oğluna Yarhisar Tekfuru'nun kızını alıp bü
yük bir düğün tertipleyeceğini işittiği zaman kom
şusu olan tekfura gitmiş ve yaylalarda yetiştirdik
leri koyunlardan kendi eliyle ayırdığı en iyilerini 
düğüm armağanı olarak sunarken «Hatunum da siz 
kardaşımın hatunu ile tan ışmak ister, izin verirse
niz onu da getirelim düğüne» demeyi de ihmal et
medi. Tekfur, son zamanlarda Osman Bey'e karşı 
iyice artan husumeti yüzünden bunu büyük bir fır
sat bildi ve orada adamlarıyle yaptığı konuşmada 
bu düğün sırasında Osman'ın öldürülmesi kararlaş
tırıldı. Osman'ın iyi dostu olan Harmankayası Tek
furu bu feci tuzağın hazırlandığını haber alır almaz 
durumu kendisine haber verdi, dikkat etmesini söy
ledi. Düğün, şehrin dışındaki Çakırpınarı mevkiinde 
kır eğlenceleri halinde yapılacaktı. Türk beyi de da
vet edilmişti düğüne. Ancak kendisine h<ızırlanan 
tuzaktan haberi olan Osman Bey, Bilecik Tekfuru'na 
karşı bir tuzak hazırlamıştı. 

«- Hatunlarımızla geliyoruz. Ancak sizden ri
camız odur ki, hatunlarımız Çakırpınarı 'ndan ayrı bir 
yere gönderilsinler ki, tekfurları görüp utanmasın
lar. AğJrlıklarımızı da Bilecik'e yollarız.» şeklinde 
haber saldı tekfura. 

Osman Bey'in Bilecik'e gönderdiği ağırl ık iki 
katar öküz yüküydü ve bunu götüren kadınlardı. 
Aslında ağırlık diye götürülen, keçelerin içine sa
rılmış askerlerdi. Kadın kılığı alttnda Çakırpınar'ına 
gönderilenler de aynı şekilde askerlerdi. 

Kaleye yük olarak giren askerler kılıçlarına sa
rılıp orayı hemen ele geçiriverdiler. Osman Gazi'nin 
de düğün sırasında birden yerinden fırlayıp atına 

atlayarak kaçmaya başlaması tekfuru şaşırtmış ve 
«- Türk kaçtı, yakalayın!» diye bağırarak adamla
r.ını onun peşinden · göndermişti. Kadın kılığı a ltın 
daki cengaverler hemen kılıçlarını sıyırıp peşlerine 
düşmüşler ve iki ateş arasında kalan tekfur ile as
kerleri kılıçtan geçirilerek Bilecik, Türklerin malı ol· 
muştu. Osman Bey böylelikle adını taşıyacak ve üç 
kıtaya yayılacak büyük devletin kuruluşu yolunda 
ilk büyük adımını da atmış oldu... ' 
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Yunus Emre 
'1280 • 1330 

ÜNLÜ halk şatrtm,izdir. Sarıköylü'dür. 9 yerde 
mezarı. 15 yerde mpkamı vardır. Yedi asrı aşan 
bi r zamandan bert 'şiirleri . ilahileri yaşamakta ve 
söylenmek'tedir . Yıınus. önce Taptuk Emre der
gıi_hında bir çile devri geçirmiş. sonra gurbet e 
çıkmış. Konya'yı. Şam'ı, Azerbaycan·ı dolaşmıştır. 
Şiirleri bir divan halinde toplanmış~ defalarca ba
sılmıştır. UNESCO. 1971 - 1972 yılını bütün Dün
ya' da ııYunus Emre Y1lııı olarak kabul etmiştir. il 

r AKIR YUNUS, gö~ifüüx Yunu•, ydla<dan be<i 
Taptuk dergahına dağdan odun keser, tekkenin ya
kacak ihtiyacını tek başına karşılardı . Çünkü, kıtlık 
günü Hacı Bektaş dergahına vardıkta buğday iste
miş, himmet teklif edilince buğdayda diretmişti. 
Yolda aklı başına geldi ama, erenler himmetini ala
madı. Çünkü nasibi Bektaş Veli'den Taptuk Emre'ye 
verilmişti. Taptuk dergahına yüz sürdü, kırk yıl biı 

tek eğri odun g etirmedi. Soranlara «Taptuk derga
hına odunun bile eğrisi gerekmez» dedi. Kendini 
öylesine hiçe indirdi ki, sonunda muradına erdi . 
Ama nasıl erdi? 

,Bir gün Yunus, Ana Bacı'ya: «Şeyhim bana 
ruhsat verir mi?» diye sordu. Taptuk Emre, çok yaş
lıydı . Gözleri iyi görmezdi. Ana Bacı , Yunus'a akıl 
öğretti: ccYar ın sabah erkenden gel, dergahın eşi
ğ ine yat. Şeyh çıkarken ayağı sana takılır, kim bu? 
diye sorar bana. Yunus, derim. Hangi Yunus? der
se çilen tamam olmamıştır. Bizim Yunus mu? der
se elini öpersin, nasibini verir. » 

Derviş Yunus, Ana Bacı 'nın sözünü tuttu . Er
tesi sabah şeyh, eşikten atlarken ayağı takıldı. Sor
d u. Ana Bacı «Yunusıı deyince Taptuk Emre: ccBi
zim Yunus mu?» dedi. O zaman derviş Yunus kalk-
tı, Şeyhin eline sarıldı: · 

Doğruya varmayınca 

Mürşide yetmeyince 
Hak murad etmeyince 
Sen derviş olamazsın 

dedi. Dili çözülmüştü. Bunun üzerine şeyhi ona se
yahat izni verdi. Yunus da yollara düştü . Köy köy 
dolaşarak dergahta öğrendiği ccKendini biliş» ilmini 
başkalarına da öğretmeye koyuldu. 

Ben yürürüm yana yana 
Aşk boyadı beni kana 
Ne akılem ne divana 
Gel gör beni, aşk neyledi 

diye bağrını döverek Tanrı ;:ışkını şiirleştirmeye gi
rişti. Bir gün, köy hocası derviş Yunus'a : ccSen na
mazını kıldın mı?ıı diye sordu. Tanrı'yı gönül gö
züyle gören aş ık hemen dile geldi : 

Bir kez gönül yıktın ise bu k ıldığ ın namaz değil, 
Yetm iş iki millet dahi elin y üzün yumaz değil 
Er odur ki alçak dura, ayık odur yola vara 
Göz odur ki Hak'kı göre, g ündüz göresi göz 

değ i l. 

Zavallı köy hocası bu sözler karşısında neye uğra
dığını bilemedi ve Yun us' un eteğine yapışarak, 
onunla dağ tepe yollara düştü. Bu ne ilimdi? Bu 
ne Tanrı sevgisiydi ki, dünyada her şeyi bir yana 
bıraktırabiliyordu? .. 

Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun 
Assı ziyandan geçt im, dükkanım yağma o lsun 

Yunus ne hoş demişsin, bal ve şeker yemişsin 
Ballar balını buldum, kovan ım yağma olsun 

diyordu Yunus. Yine o: cc Derviş Yunus bu sözü, eğ
ri büğrü söyleme - Seni sigaya çeker bir Molla 
Kasım gelir» diye şiirlerinin başına geleceği önce
den haber veriyordu. Gerçekten de aradan yıllar 
geçtikten sonra Yunus'un ününden bezmiş olan bir 
Molla Kasım, onun deyişlerinden bin tanesini yır

tıp suya saldı . Bin tanesini yele verdi. İki bin birin
ci,;i: ccBen dervişim deyene bir ün edesim gelir» di
Y•J başlıyordu. Bu şiiri sonuna kadar okuyup da so
nunda kendi yaptığını Yunus'un önceden haber 
verdiğini görünce Molla Kasım kahrından ölecek 
raddeye geldi ve hemen bir dergaha kapılandı . Ri
vayet odur ki Yunus'un suya salınan ilahilerini ba
lıklar, yele verilenleri melekler durmadan söyle
mektedi~. 

Bütün Selçuklu devrinde ve Osmanlı devrinin 
büyük bir kısmında Türk şair ve fikir adamları ede
bi dil olarak Farsça'yı tercih edip lran edebiyatının 
etkisi ve zevkiyle eserler verirken Yunus Emre, ba
sit halk diliyle hakiki şiir tadı veren birçok nefesler, 
ilahiler meydana getirmiş, aruz vezninde ve divan 
uslubuna benziyen şiirlerinde bile halk lehçestni ve 
öztürkçeyi kullanmıştır. 

Mal sahibi, mülk sahibi 
Hani bunun ilk sahibi 
Mal da yalan, mülk de yalan 
Var biraz da sen oya lan. 





Karagöz 
. 

ONDÖRDUNCU ASIR · 

TURK halk zekasının bir ifade vasıtası olan Kn
raqöz'iln: çeşitli yazılı kaynaklar . karagöz oyna
tanlar. bu seviml i kışmin yaşarlığına inanan Ana· 
rlolıı lıalkımn kuşaktan kuşaga söyledikleri. çele
binin Orhan Gazi f 1326 - 1360 ı zamanında yaşadı
ğm<la birleşirler. Nereli ve kimin oğlu olduğuna 
dair bilgimiz yoksa da alt.ı yüzyıldan beri 'aramız
da yaşayan K aragöz'ün mezarı Bıırsa'da . Çekir ge'
ye giden yol ilzerindedir. Çok zarif bir türbedir. El 

, H Al)< ve K..agö"ül0< •mond•kl •ÖylenHye 
göre, Sultan Orhan Bursa'da Ulucami'i ya ptırırke.n , 
Karagöz camiin kurşun işlerinde, asıl adı Hacı Eh
vat olan Hacivat da taş i ş lerinde çalışıyormuş. Man
tığın, zarafe tin, çelebiliğin örneği sayılan Hacivatla, 
kalenderliğin, rintliğin , doğru sözlülüğün ve özlü
ğün timsali olarak tanınan Karagöz, bu yapı i şinde 

tanışırla r. Birbirlerinin sohbetinden o kadar hoşla
nırlar ki, j şe güce bakmaz olur, akşamlara kadar 
sohbet, şakalaşma ve te kerlemelerle vakit geçirir
le r. Bunların eğlenceli sohbetlerine da lan diğer i ş

çile r de ça lışamaz olurlar. Böylece de inşaat_ durur. 
Bir teftiş sırasında durumu öğrenen Orhan Be y, g a
zaba g e lir ve camiin inşasının aksamasına sebep 
olan bu iki işçinin kafalarının kesilmesini emred er. 
Yine bu rivayete göre Hacivat, Ulucami'in mihrap 
tarafında bir çukura, Karagöz d e Bursa Çekirge yo
lu üzerinde bir mezara gömülmüştür. 

Karagöz ile Hacıvat için ikinci rivayete gö re de 
onlar ı idam ettiren Sultan Orhan değil , veziridir. 
Cami inşaatının teftişine vezir gelmiş, herkes in iş i 

gücü bırakıp Karagöz ile . Hacıvat' ı seyre daldığını 

görünce hiddetlenerek oracıkta kafala rını kestirmiş

tir Karagöz' le Hacıvat d a kesik başların ı, koltuk-! 
larının altına alarak doğruca Sultan Orhan'a şika

yele gitmişlerdir. 

Üçüncü söyle ntinin yeri değişik . Anadolu 'da 
yüzlere varan beyliklerin bulunduğu devir. Sivrihi
sar Beyi kendisine bir saray yaptırmak ister. Mima
r ı ve nedimi olan Hacivat işe baş la r. Bir süre sonra 
dülger lazım olur. Hacivat ta, yüzü maymun kadar 
çirkin, fakat gayet zeki, cerbeze li ve nükte li bir ki
şi bulup getirir. Bu adamın o kadar büyüleyici bir 
konuşması vardır ki diğer işçiler, bunun sözlerini 
dinlemekte n i şlerini ihmal ederler. Hatta gece le ri, 
ateşin etra fına toplanırlar ve bu adama hayatın 
derinlikletine dair sorular sorarlar. Bu adamın adı 
Karagöz'dür. Sivrihisar Beyi he r cuma namazından 
sonra işyerini kontrol etmektedir. Bir de gelir ba
kar ki, işler geçe n haftadan bir k ı l payı ilerlememiş. 
Nedenini · Hacivat' tan öğrenince hiddetlenerek Ka
ragöz' ün başını kestirir. 

Her üç söylentinin de sonu hemen hemen ay-

nıdır. Birincisinde, iç acısı çekmeye baş laya n padi
şahın acısını dindirmek isteyen Şeyh Küşteri , bir 
perde kurar, Hacivat ile Karag öz' ün deriden y~oıl
mış tasvirlerini perde arkasından oynatıp onların şa
kaların ı tekrarlayarak padişa hı avutur, bu yüzde n 
Karagöz oyununun beyaz perdeden ibaret sahnesi
ne Türkiye'de Şeyh Küşteri Meydanı da denilir. 

Hazrel-i Sultan O rhan Rahmetu llah tan ben) 
Yadigar- ı Şeyh K üşter'den becadı r pederimiz. 

Üçüncü rivayette Karagöz' ü sahneye koyan a r-
kadaşı Hacivat'tır. -

Ölümleri bir hicran yaratan insanların hayalle
rini bir perdeye aksettirmek suretiyle doğan Kara
göz oyunu, Türkçe birçok cümleleriyle hafızalarda 

yer etmiş söı.lerle zengin, güzel ve ahenklidir. Bu 
esas itiba rıyle bir lstanbul Türkçesidir. Bu Türkçede 
zaman zaman sevimli halk teke rlemeleri tekrarlanır . 

Karagöz ve oyunu yüzyı ll ar boyu yaşamıştı r . 

Evliya Çe lebi de; Karagöz ve Hacivat' ı Anadolu 
Selçukluları zamanında yaşamış olduk la rını yer gös
tererek ve fıkralarıyle anlatır. 18. yüzyılda Üçüncü 
Ahmet'in yedi yaşındaki kı:7'.ının evlenmesi müna 
sebetiyle yazılan ccsurnameıı de, dört yerde perde 
kurulup hayal oynatıldığı yazılıdır. 

Sultan Abdülaziz ile Abdülhamit devrinde Ka
ragöz gere k sarayda, gerek halk arasında hayli rağ

bettedir. Abdülhamit devrinde Yıldız Sarayı'nda ka
ragoz oynatıldığı ndan bahseden merhu m Ahmet 
Rasim Bey, Mehmet Efe ndi adındaki bir karagözcü-

. nün bir anısını «Muharrir Bu Ya ıı d a yayınlamıştır. 

ccBi r gece karagöz oynatılmas ı hakkında irade 
geldi. Pe rdeyi kurdu m. Sıra ge lmişti , şarkısına baş

ladık : 
Ay'a bak, y ıld ı za bak, 
Şu karşıki kıza bak 

diye okuyacaktım. Tam ccAy'a bcık» dedig im esncıd .:ı 
bir de perde nin sağ tarafına bakayım ki S'ultan Ha
mit bizi seyretmiyor mü? .. Bir anda hat ırıma «Yı l 
dız» ke limesinin böyle bir ye rde ağıza a lınmasın
dan dolay ı sonunda karş ılaşacağım akibet ge ldi ve 

Aya bak, havaya bak, 
Karş ı ki 1avaya bak ! 

Dedim ve işin içinden sıyrıld ım.» 



KARAGÖZ - HACİVAT 
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Timurlenk 
'1336 • 1405 

ASYA fatihi diye şöhret yapm1ş komutan ve dev· 
/et başkanı. Semerkant yakınlarında Yeşilşehir'de 
doğdu. Cengiz soyundandır. Bir eli çolak. bir ba· 
cağ1 da savaştan ötürü topal olduğundan Aksak 
Temiir (Timıırlenk) adıyle bilinir. 36 yıl saltanat 
siirdil ve doğuda Çin'e, batıda Bizans'a, kuzeyde 
Moskova'ya kadar gelip dayanan bir imparator
luk kurdu. Ama ölümünden hemen sonra da im· 
J;ar<ıtorluUu parçalandı. Türbesi. Semerkant'tadır. 

1 ARLAS ad onda bk boybeyônôn oğ lu olan r;. 
mur, daha küçük- yaştayken zekası ve ceşaretiyle 
çevresinin ilgisini çekti. İyi si lah kullanır ve güzel 
ata binerdi. O yaşlarda kumanda etmesin i sever ve 
kendisini saydırmasını bilirdi. Gayet zeki ve bi!g ili 
bir hükümdar olan Timur, düşman larına karşı za lim 
olmakla beraber bilim adamlarına, şa i r ve sanatkar· 
lara karsı sonsuz hürmeti ve sevgisi vard ı. Dind ar, 
ciddi v~ doğru sözlüydü. Ya lancıları ve kötü in-

sanları hiç bir zama,n affetmezdi. Timu r, daha 
delikanlıyken ömür boyu ızın ı taşıyacağı iki 
yara almış, çolak ve topal kalmıştı. Ama bu 
iki sakatlık onu Asya fatihi olmaktan geri komadı. 
Cengiz İmparatorluğu'nu sürdürdü. Delhi'den lz
mir'e ve Moskova'dan Amman denizine kadar ya
yılan bir imparatorluk kurdu. 1360 yı lında henüz 
yirmi dört yaşınday~n babası ölünce onun çevik 
kuvvetlerr· başına geçti. Kuzey'de Horasan, güney· 
de Çağatay hanlarına baş eadird i. iran'ın direncini 
kırarak merkezi Semerkant olan bir devlet kurdu. 
Ooğu ve batıya aynı zamanda saldırd ı. 1381 de or
dulan. Moskova'yı kuşattı. Yaşlandığı sıralarda Ana
dolu'ya, Roma diyarına hücum etti. 

İki büyük savaşçının, yani Yıldırım Bayezit ile 
Timur'un Ankara yakınında savaşları yaman oldu 
Yıldırım: «Ben dünyaya silah kullanmak ve benden 
önde olanı mutlaka yenmek için gelmişim» d iyor
du. Timur ise «Gökyüzünde nas ı l b ir tek Tanrı var
sa yeryüzünde de bir tek hükümdar olacaktır, o , da 
ben'iınıı diyordu. Timur' un filler i, Yı ldırım'ın ordu
sundaki nırvatların ihanetiyle bir araya gelince An
kanı Savası'nı Asyalı kazandı ve 1. Bayezit, kahrın
dan öldü .• Bu yenilgiyi gururuna yedirememişti . Ti
mur'un bu zaferi, Doğu Roma, yani Bizans İ mpara
torluğu'nu Türklerin e linden ancak elli yıl için kur
tarabilmiş, Bizans'a elli yıl nefes aldırm ı ştır. 

Yenilgiden sonra Yıldırım'ı kabu l eden Timur, 
çadırında son derece sinirli ve kahrolmuş bir ha l· 
deydi. Çünkü yendiği hükümdar kahramanlıkla şöh
ret kazanmıs bir dindaşıydı. Timur'u müstehzi bir 
tebessümle ·kendisine bal<ar görüne<! Bayezit: «Al
lah 'ın bedbaht ettiği bir insanla alay etn:ek sana ya
kısmaz! » diye bagırdı. Timur, ş•; cevabı verdi: «Alay 

etmiyorum. Allah'ın bu dünyayı senin gibi bir kör· 
le benim gibi bir topala bırakmasına gülüyorum!» 

Altınordu devletini ortadan kaldırmakla Asya' 
da Türklüğe en büyük darbeyi indiren Timurlenk, 
Anadolu' yu parçalayarak Türklük adına ikinci bü
yük kötülüğü yapmış oldu. Ünlü tarihçi Hammer 
eserinde ondan şöyle sözetmektedir: «Saltanatı otuz 
altı seneyi bulduğu halde 36 oğul ve torun, 17 kız 

to n/n sahibi o larak dünyanın hafızasında şehirler 

yıkan bir zalim ve insan lar öldüren en büyük katil 
olarak adı yaşamaktadır.» 

Gerçekten de Timur'un hırsı doymak bilmiyor
du. Dünyayı ele geçirmek için savaştan savaşa, isti
ladan istilaya koşuyordu. Nitekim 1398'de Hindis
tan'a saldırdı. Orduları Delhi'yi ele geçirdi. Timur, 
bununla da yetinmedi. Çin'e yöne idi. Ama artık yaş
lanmağa başlamıştı. Bu yorgunlukları, aksak vücu
d u kaldırmıyordu. Hazır lıklarını tamamladığı sırada 

öldü. Semerkant'ta kendisine muhteşem bir türbe 
yaptırmıştı. Bugün, o türbe bir sanat şaheseri ola
rak bütün dünyada bilinir. 

Timurlenk, her ne kadar yakıp yıkan bir cihan
gir olarak tanınırsa da bu tamamiyle doğru değil
dir . Zaptettiği ülkelere gözdağı vermek için ordu
ların ın meydana getirdiği tahribatı gidermeğe de 
çalışmış, imar hareketlerine girişmiştir. Halkı birta
k ım ağır vergi \te baskılar altında ezdiği muhakkak
tır. Hatta, bir Nasrettin Hoca fıkrası, bunu gösterir: 

Bir gün Timur, beslesinler diye Akşehir'e bir fil 
göndermiş. Fakir halk, bu hayvanın yedikleriyle ba
şa çıkamamış. Nasrettin Hoca'dan, gidip Timur'la 
görüşmesini istemişler. Hoca «Hep beraber g ide
lim» demiş. Ama yolda, arkadaşları birer ikişer sa· 
vuşmuşlar. Hoca tanı otağa girerken peşinde kim
se kalmadığını görünce şaşırmış ve Timur ne iste
diğini sorunca: «Efendimiz, .0.kşehir'e ihsan buyur
duğunuz fil yalnızlıktan sıkılıyor, bir de dişisi için 
emir buyursanız» deyip henışerilerinin korkaklıkla

rını cezalandırmış. 

Timur İmpaıatorluğu, İskender İmparatorluğu 
gibi bütün güçlülüğüne rağmen kişinin kud retine 
bağlı kaldığından, onun ölümüyle dağılmıstır. 





Süleyman Çelebi 
1360 . 1422 

HALK arasında Silleyman Dede diye tanınır. Mev
lit şairi Süleyman Çelebi'nin doOum tarihi kesın
likle bilinememektedir. Ancak bazı tarihçiler 1360 
yılını kabul ederler. Bursalıdır. iyi bir din eğitimi 

görmü.ştilr. Çelı>bı ve Dede unvanlarına bakılarak 
kendlsfnın bir «Mevlevi dervışi» olduğu sôylenır. 
Gençliğınde Şeyh Emir Sultan Buhtiri.den ders 
almıştır. Türbesi Bursa·da. Çekirge yolu üzerinde
dir. Her yıl adına bllyilk ihtifal tertiplenmektedir. 

D iN emled ;ç;nde, •Peygambe,.;n hayahm, 
karakterini an latan lara «Siyer» denir. Bunlar arasında 
beş yüzyıldanberi doğum, ölüm, düğün gibi vesile
lerle halk arasında okunan Süleyman Çelebi Mevli
dinde n başarı lı s ı yoktur. Yüzyılllardan beri şehir ve 
kasabalarda, her sınıf halk, iyi veya kötü vesilelerle 
Mevlit' in tamamını veya konuyla ilgili bölümünü 
okumaktadır. Oysa, bütün Mevlit' in basılısı 47 say
fa tutar, kücük bir k i taptır. Ancak içindeki coşkun 
anlatım ve iman dilindeki ahenk bu eseri yaşatmak
tadır. Suleyman Çelebi, DördÜ:'ICÜ Osmanlı Hüküm
darı Yıldırım Bayezit devrinin tanınmış şair ve bil
ginlerindendir. Sağlığında, su ltana divan imamlığı 

yapmış olduğu da bilinmektedir. Padisahın ölümün
den sonra Bursa'd aki Ulu Cami'e imam oldu. Ese
rini hangi tarihte:! yazdığı bilinmiyorsa da sebebi 
hakkında pek yaygın bir söylenti vardır : Bir gün 
Bursa camilerinde, muhtelif din adamlarının Hazre
ti Muhammed' i değişik yaşayışta anlattığını görün
ce üzülmüş ve hiç kimse değiştiremesin diye bir 
«Siyer-i nebi ( Peygamber' in hayatı)» yazmağa ka
rar vermiş. Siyer manzum olunca bunu elbette kim
se degiştire mezdi . Bunun üzerine çok sade, ama ger
çekten tesi rli bir dille, Mevlid-i Şerif' i yazmıştır. 

Eser aslında a ltı bölümdür: Münacat (yakarış), 
Veladet (doğum), Ri salet (peygamber oluş), Miraç, 
Rıhlet (ölüm) ve Dua. 

Ama, halk arasında, ellerde dolaşan taş baskısı 
kopyalara daha birçok olay karıştırılmış ve Hazret-i 
Fatıma'nın vefatı, geyik hikayesi, güvercin hikaye
si, İbrahim Aleyhisselam kıssası, kesik baş hikaye
si gibi bircok örnekler, bağımsız bölümler halini al
mıştır. Bunlardan Veladet bölümü, eskiden çocuk
ların okula başladıkları sırada yapılan amin alayla
rıyle dogumlarda, Vefat bölümü, ölümler dolayısıy
le okutulan mevlitle rde te rcih edilirdi. Ama bilhas
sa dinleyenleri çok tes ir altında bırakan Vefat bö
lümünden coğu zaman vazgeçilirdi. 

Gunluk toplum hayatının çeşitli safhalarında 
Mevlitten bölümle r, ya d a tamamını okumak gele
neği daha ziyade Osmanlı Türkleri arasında çok 
yaygınd ı. İstanbul'da ilk Mevlid-i Şerif, Ayasofya 
kilisesinin camie çevrilmesi dolayısıyle fatih tara-

tından okutulmuştur. Buna karşılık, baŞka lslam ül
ke lerinde, Anadolu Türkleri arasındaki kadar inanç 
vQ coşkunlukla Mevlit okunmazdı. Musul'dan ge
çerken, Vali Ebubekir Hazim Tepeyran bir hatıra

sını anlatır : Bir hana inmişler. Hanın avlusunda bir 
yandan pilav yiyip yağlı ellerini koltuk larına silen 
Araplar, bir yanda davul, dümbelek çalarak oyna
yanlar, bir yanda da beş on kişilik bir grup, hep 
birden avaz avaz haykırarak bir şeyler okumakta
larmış. Hazim Bey ne oluyor diye sormuş ve hay
ret içinde Mevlit okunduğu cevabını almış. 

Oysa büyük günlerde, gerek bir ailenin, gerek 
bütün bir toolumun ne heyecanla Mevlit okuduğu
nu, romancı Halide Edip Adıvar, ccSinekli Bakkal» 
isimli eserinde gayet güzel tasvir etmiştir. 

Allah adın zikr ıdelim evvela 
Vacip oldur cumle işde her kula 

beytiyle başlayan Mevlit' in ilk mısraı, «Besmele» 
nin en güzel ve doğru tercümesidir de. Süleyman 
Çelebi, gaye t sade ve ahenkli bir dille yazdığı ese
rinin kolayca hafızalarda yer etmesini bu ahenk sa
yesinde sağlam ıştır. 

Allah adın kim ki en l"VVe l ana 
Her işi asan ider Allah ana 

Bu yüzden eseri en çok okunan kiş i olmuştur. 
Aşağıdaki parça, büyük eserinden alınmıştır: 

Amine hatun Muhammed anesi 
Ol sedeften doğdu ol dür danesi 
01 gice kım doğdu ol hayrülbeşer 
Anesi al"'da neler gördü neler 
Didi gördüm ol habibin anesi 
Bır acep nur kim güneş pervanesi 
Berk urup çıktı evimden nagehan 
Goklere dek nur ile doldu cihan 
Gökler açıldı ve fetholdu zulem 
Üç melek gördüm elınde üç alem 
Yarılıp dıvar çıktı nagehan 
Üç bile huri bana oldu iyan 
Didiler oğlun gibi hiçbir oğul 
Yaradılalı cihan gelmiş değül. 

Süleyman Çelebi' nin Mevlid-i Nebevi' si, yüz
yıllardanberi halk a rasında hem in~nıldığı , hem de 
gelenek halini aldığı için yaşamaktadır. 





Yıldınm Bayezit 
-- ... --..·~~-- - ... --~...... .... ·-

' ·11160 .. 1403 

BÜYÜK cesareti ile ün yapan ve sava.~lard:ıki em
:mlsiz silrati yüzünden «Yıldırım» unvanını alan 
Osmanlı Padişahıdır. Bursa'da do~dtt. Babası Mu
ra t il iidavendigcir'ın şehit düşmesi üzerine. Koso
ı-ıı zaferinin kazanıldığı savaş meydanında padi 
şah oldıı. Jstanbtıl'tt muhasara edip Anadoluhi
sarı'nı yaptırdı. Ankara civarında Timur ile yap
tı~ı savaşı kaybederelc esir düştü. 4 Mart 1403 gü
nii Akşehir'de kahrından öldü. Türbesi Bttrsa'dadır. 

- - ' - - -- • - o A - • 

SAVAŞ alanıa,.nda göşte.d ôği em•• l•iz • Ü•al 
yüzünden, ona daha şehzadeliği sırasında «Yıld ırım ı• 
adı verilm işt i. Onun gibi hızlı at süren bir padişah 

daha yoktu Osmanlı hanedanı içinde. Babası, büyük 
cengave r Mu rat Hüdavendiga r'ın yanında yetişmiş, 
onunla birlikte katıldığı savaş larda büyük kahra
manlıklar göstermişti. Nitekim Kosova Meydan Sa
vası 'nda da kumanda ettiğ i birliklerin başında gös
terdiği büyük kahramanlıklar ve üstün bir idareci
lik g ücüyle zaferin tecellisinde pe k önemli rol oy
namıştı . Babası Murat Hüdavendiqar' ın yaralı bir 
Sırpl ı tarafından hançerle vurulup, şehit edilmesiyle, 
savaş meydanında padişah olmuştu . 

Padişah olduktan sonra, bir rivaye te göre ba; 
basının vasiyeti üzerine, bir rivayete göre de etra
fındakilerin teşvikiyle, babasının ölümünden haberi 
olmayan ve asker tarafından çok sevilen kardeşi Ya
kup Çe lebi'yi çadırına çağırtarak orada boğduran 

Yıldırım Bayezit, Osmanlı sü la lesinde kardeş katli-
n i başlatan ilk hükümdar oldu. · 

Yıldırım, Kosova zaferi ile Balkan yarımadası 

üze rinde ki Türk egemen liğini sağlamladıktan sonra, 
gözlerini İ stanbul'a çevirdi. Karadeniz Boğazı'n ın 
Anadolu yakasını e le geçi rdikten son ra Anadolu 
Türk birliğini kurdu. Boğaz üzerindeki ilk Türk ka
lesi olan Anadoluh isarı 'nı yaptırdı . Sonra İ stanbul'un 
muhasarasına girişti. Bu muhasara sekiz ay sürdü 
Bizans'ın Türkler e line geçmek üzere olduğunu gö
ren Hristiyan a lemi, ye ni bir Haçlı Seferi için ayak
landı . Kuvvetli bir ordu meydana getirilerek Tuna 
boyuna ilerleyen Haçlılar, Türklerin elindeki en 
öne mli sınır kalesi olan Niğbolu'yu sardılar. 

Niğbolu'nun sayıca pek kalabalık o lan bir düş
man ordusu tarafından kuşatıldığ ın ı haber alan Yıl
dırım Bayezit, lstanbul kuşatmasını kaldırarak, bü
yük bir hızla Niğbolu'ya koştu. Doğan Be y' in ku
mandasındaki Niğbolu kalesi kahramanca dayan
maktaydı. Cesaretiyle ün yapan, Yıldırım Bayezit, 
Macar sipahisi kıyafetine bürünüp gecenin (23 ey
lul 1396) geç vakti, düşman hatlarını tek başına ge
;e re k kale kapıs'ının önüne geldi: 
't «- Bre Doğan, bre Doğan!..» diye seslendi. 
ki?ğan Bey bunu önce bir düşman hilesi sanmış, fa-

kat padişahın sesini tanımıştı birden. Heyecanla bur
ca koştuğu zaman, gecenin karanlığıra rağmen · su
run dibindeki o emsalsiz kır atı gördü. Yıldırım: 

«- Halin nicedir, bre Doğan?» diye soruyordu. 
cc- Düşman ka radan ve nehirden kal'ayı taz

yik eder, fakat surlar sağ lam, e rzak bo ldur. Madem 
ki saadetlu padişahım da yetişmiştir, ne ihtimaldir 
ki Niğbolu düşe ... » dedi Doğan Bey. Yıldırım: 

«- Bir iki gün dayanasın, yetiştik biz gayri» 
diye sesle ndi. 

Bu sesleri d uyan Haçlılar kalenin önünde duran 
kır atlı ve Macar sipahisi kılıklı yabancının üzerine 
hücum edecek oldular. Ancak Yıldırım 'ın yıldırım 

gibi giden atına yetişemediler ... 
25 eylül 1396 günü Yıldırım Bayezit, Niğbolu' 

yu saran o mahşeri Haçlı ordusuna karşı amansız. 

bir hücuma geçti. Uzun sürmedi bu kanlı savaş. Yıl
dırım, tarihlere nam salan meşhur cckıskaçıı planı ile 
o muhteşem orduyu imha etti. 

Haçlı ordusunun başında bulunan Korkusuz Je
an esir düştükten sonra: 

«- Yemin ediyorum ki, bir da ha Türklere kar
şı elimi silahıma atmam» demişti. Bunu haber alan 
Yıldırım Bayezit, onu huzuruna çağırttı: «- Ettiğin 
yemini sana ba§ışlıyorum. Git. Şerefini kurtarmak 
için Hristiyanlığın bütün kuvvetlerini bir daha topla 
ve yeniden gel. Böylelikle bana şan ve şerefimi a~
tıracak yeni fırsat lar verirsin .. • diyerek kendisini 
serbest bıraktı . 

Türk kılıcını Niğbolu'da şan ve şereflerin zir
vesine asan Yıldırım Bayezit, beş yıl sonra bu kez 
doğudan gelen büyük bir tehlike ile daha karşılaş
tı . Türkistan imparatoru Timur, bir istila ordusu h ii
linde üzerine doğru yürümekteydi. Tarihin iki bü
yük ordusu 20 temmuz 1402 günü Ankara civarın
da Çubuk'ta karşı karşıya geldiler. Genç Yıldırım 'ın 
70 bin kişilik ordusu, Timur'un 160 bin kişilik ordu
sunun karşısında eridi. 

Bayezıt, yaptığı stratejik bir hatanın yanı sıra 

.içinden uğradığı ihanetlerle savaşı kaybetti. Kaçma
sı için çok fırsatlar geldi ayağına. Ama, buna tenez
zül etmedi. Ölmek için dövüşürken esir alındı. Mağ
rur ve o nurlu bir insandı. Bu yenilgiyi de, esareti de 
asla hazmedemedi. Yedi ay sonra kahrından öldü ... 





Hacı Bayram Velf 
- - -·· - - - -
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ÜN T,ü Türk muta!latJIJlfı ve ünlü Bayramiye tari
katının lcurucu!lııdur. Anknra'nın Solfasol köyün
de doDdu. Babası. Koyunluca Ahmet Efendi'ydi. 
Çok iyi ö{Jrenim gören Hacı Bayram Veli'nin ye
tiştirdi{ii bi lginler aı-asında, Fatih Sultan Mehmet'
in hocası Akşemseddin ve Bıçakçı Ömer Dede de 
vardır. Dfişüncelerini t emiz bir Türkçe ve hece 
vezni şiirler hüliııde yazan Hacı Bayram. A11kara'
ri11 öldii. Türbesi. başlıca ziyaret yerlerindendir. 

. - ----------~----- -- ------

1 VLIY ALAR babaso Haco Bav•am Velô, 1352 ba
harında, Ankara'nın Solfasol köyünde doğdu. Asıl 

adı, Numan idi. Daha, dünyaya gözlerini ilk açtığı 

gün, kısmetini de beraber getirmiş, Solfasol'un ku
rak toprağına o gün doya doya rahmet yağmıştı. 

Küçük Numan, nur topu gibi bir çocuktu. Bü
yüdükçe, öteki çocuklardan farklı, çok daha akıllı, 

uslu olduğu konu komş~nun gözünden kaçmıyordu. 
Okumayı, yazmayı kendi kendine öğrendi. Bıyıkları 
henüz terlemeye başlayınca, uzaklara gitmek, ilmi 
i rfanı ünlü medreselerde aramak istedi. içinde, vaz
geçilmez bir arzuydu bu. Bir bahar sabahı, köyden 
selametlediler onu. 

Hacı Bayram Veli'nin hayat hikayesi bı-rada ko
par. Nerede okuduğunu, kimden, ne zaman ders al· 
dığını bilen yok. Kendi de hiç bahsetmezdi. Soran
lara sadece ıcHak yolunda yürürüz. Rabbim, yardım
cımız olsun» derdi... 

Yıl, 1387. Ankara'nın adı o zaman Engürü idi 
Engürü'de bir medrese vardı. Kara Medrese. Gerçi 
büyüklüğü orta karardı ama, o yıl yetmez oldu. Çün
kü, bu medresede ders okutmaya başlayan genç ali
min tatlı dilini, hoş sohbetini, derin bilgisini kim 
duyduysa koşmuştu. Bu genç alim, Solfasollu Nu
man 'dan gayrısı değildi. Cevabına dudak büktüğü 
sual yoktu. Şöhretten, itibardan yana ne gerekse 
bulmuştu. Ama, bir hoştu içi. 

Zaman zaman gönlü bulanır, dünya gözünde 
küçülür, yaşamak anlamsız, hatta bir hiç oluverirdi. 
Kayseri'den gelen Şeyh Şuca-i Karamani ile işte böy
le bir gününde karşılaştı. Karamani ona, Somuncu 
Baba adıyle pek ünlü, Şeyh Hamit Hamideddin'den 
bir davet getirmişti. ıcMürşidimiz seni ister» diyor
du. ıcAk ıl ve bilgi yolu güzel yoldur» diye buyurdu 
«Ama, Numan' ı bizim dergahımızda bekleyen bttş

ka bir mertebe var. Gelsin ... » 
Bir gece önce gördüğü rüya doğru çıkmıştı. 

Medresede bunca talebeyi topladı . Hepsiyle ayrı ay
rı helallaştı. O gece yola koyuldular. Büyük mür
şitlerin, büyük müritlerle nasıl buluştuğu, neler ko
nuştuğu daima ıcsır»dır. Numan'ın, Şeyh Hamided
din ile görüşmesi de sır oldu. 

O günden sonra, Solfasollu Numan ile Şeyh 
Hamideddin hiç ayrılmadılar. Diyar diyar beraber 

dolaştılar. Hicaz'a da beraber gittiler. Solfasollu Nu
man okuyor, derinleşiyor, öğrendikçe, bildikleri bir 
katre gibi küçülüyordu gözünde. Nihayet, hocası 

Şeyh Hamideddin'i Aksaray'da toprağa verdiği gün, 
içinde bir alevin parladığını hissetti. İşte, asıl kişili
ğini o gün buldu. Hacı Bayram Veli'nin işte o gün 
erdiği söylenir. 

Artık gürül gürül çağlayan bir pınar gibi, fa · 
savvuf denizine dökülecekti. Aksaray'dan, tekrar 
Engürü'ye döndü. Doğruca Kara Medrese'ye gitti. 
Geldiğini kim duyduysa koşuyor, ayaklarına kapa
nıyor, hüngür hüngür ağlıyordu. Onun etrafında 

kendiliğinden ünlü bir tarikat doğdu. Adına Bayra· 
miye tarikatı dediler. Numan adı unutuldu. Herkes 
onu Hacı Bayram Veli olarak tanıdı, bildi. 

ilk sosyal adaleti o getirmişti. Müritlerinin hep· 
si iş, guç sahibiydiler. İşsiz güçsüzleri tarikata al· 
mazdı. Bayramiye tarikatına girebilmek için m~tla
ka ça lışmak, kısmetini alın terinde aramak şarttı. An· 
kara'da güzel bir adet yaratmıştı. Sık sık derv~şlerim 
toplar, önde Bayramiye alemi, arkada kudümlerle 
ç-arşı pazar dolaşırdı. Esnaf, karınca kararınca, der· 
vişlerin sırtına asılı keşküllere para atardı. Hacı Bay· 
ram Veli, toplanan bu parayla hastalara, sakatlaril 
bakar, yetimlerin yüzünü güldürürdü. 

Bayramiye tarikatı bir çığ gibi büyürken, il. Sul 
tan Murat'ı endişeye düşürdü. Araya fitne girmişti. 
«Yakalayın, getirin» diye ferman buyurdu. Bu fer· 
man, Hacı Bayram Veli'nin içine doğmuştu. Sarayı 
adamları Ankara'ya yaklaşırken, onları yolda karşı 
tadı. Bir hışımla gelenler, nur yüzlü bu muhterem 
dedenin karşısında, adeta bir türbe mumu gibi eH 
diler. Ellerine sarılıp, öptüler. «Varalım, Hünkar'a ha 
ber edelim. Sen gazaba uğrayacak kişi olamazsın 
dediler. Mütevekkil başını salladı. ıcHayır» dedi «Fer 
man, fermandır. Gidelim .... » 

il. Sultan Murat da, onu görür görmez işlediği 
hatayı anladı. Gazaba gelmek şöyle dursun, baş k" 
şeye buyur etti. Hacı Bayram Veli, o günden sonr 
nice ulemanın da hocası oldu, Bunların arasında Fa 
tih Sultan Mehmet'i yetiştiren Akşemseddin de vardı 
Evliyalar babası, pek yaşlanınca, Ankara'da derga 
hına kapandı. 1436'da orada vefat etti. Her gün 
çok kişinin ziyaret ettiği türbesi Ankara'dadır. 





Akşemseddin 
- --

1389 . 1459 

FATİH devri mııtasavvı/ ve alimlerindendir. 1390 
yılıncla Şam'da doğdıı. Küçük yaşta babası Şeyh 
Hamza ile birlikte .4nadolıı"ya geçerek Göynük"e 
yerleşti. Burada medrese tahsili gördü. müderris 
oldu. Özellikle hekimlik alanında derin bir vuku/ 
Mhibi idi. Daha sonra tasavvuf yoluna girerek Ha
cı Bayram Veli'ye intisap etti. Sonra Edirne'ye 
geçti, orada Fatih'in büyük saygısını ka2andı. 
USY yılında Göynük'te ve/at etti. Orada yatar. il -- -

FATiH SULTAN MEHMET, lstanbu l' u kuşalhğ' 
zaman bilgisine olduğu kadar şahsına da büyük d e
ğer verdiği ak sakallı alim Akşemseddin de berabe
rinde bulunuyordu. Ayet-i kerimele ri ve hadisleri 
tefsir ederek askere gayret ve metanet vermeye ça
lışan Akşemseddin bu arada İ s lam dünyasının ulu 
kişisi Hazret-i Eyyüb-ül Ensari'nin İ stanbul surları di · 
binde bulunduğu bilinen kabrini de bulmak istemişti. 

Asıl adı ve künyesi ile Halid bin Zeyd Eba Ey
yub-ül Ensari, Hazret-i Muhammed ' i Mekke'den 
Medine'ye hicretinde evinde misafir eden, Hazre t-i 
Peygamber' in bütün gazalarında yanında bulunan 
ve Resul-i Ekrem'in sancaktarlığını yapan zat idi. 
Emevilerin ilk halifesi Muaviye, oğlu Yezid'in ku
mandasındaki bir orduyu lstanbul'u fethe gönder
diği zaman, çok yaşlı bulunan Halid bin Zeyd' i de 
•uğurlu kişi» olarak bu sefere memur etmişti. lslam 
aleminin bu ünlü kişisi istanbul'un muhasarası sıra
sında vefat etmiş ve vasiyeti gereğince surların di 
bindeki bir noktada toprağa verilmişti. 

lslam ta"rihinin verdiği bilgi bundan ibaret ka 
lıyordu ve Şeyh Mehnıed Akşemseddin , bu bilginin 
ışığı altında Hazret-i Eyyüb'un kc:ıbrinin İstanbul sur
ları dibindeki bir noktada olduğunu biliyordu. 

Bundan sonrasını , Onyedinci Yüzyıl'ın büyük 
yazarı Evliya Çelebi, ünlü seyahatnamesinde şöyle 

nakletmektedir : 
cc Fatih Sultan Mehmet İstanbu l'u fethederken, 

yetmiş yedi kibar ehlullalı Eba Eyyub'un kabrini te
cessüse koyuldular. içlerinden Akşemseddin: 

• Beyim, Alemdar-ı Resulullah Eb5 Eyyub-ül En
sari bu mahalde medfundur, diyerek bir hıyaban-• 
orman içre .girdi. Bir seccade yaydırıp namaza dur
du. iki rekattan sonra selam verip tekrar secdeye 
vardı ve rahat bir uykuya dalmış gibi öylece kaldı. 
Birçok kişiler, Efendi Hazretleri, Eyyub'un kabrini 
bulamadığı için hicabından uykuya vardı, diye ta
rizler ettiler. Bir saat sonra Akşemseddin Hazretleri 
seccadeden başını kaldırıp, mübarek gözleri kan ça
nağını andırır halde Fatih Sultan Mehmet Han'a 
hitaben: 

- Hünkarum, hikmet-i Hüda ... Seccademizi tam 
Hazret'in kabri üzerine sermişler! diye konuştu. 

Bunun üzerine seccadenin bulunduğu yer der-

hal kazıldıkta, üç zira (eski bir ölçü) derinlikte, dört 
köşe yeşil bir somaki taş ortaya çıktı ve üzerinde 
kufi yazı ile, Haza Kabri Eba Eyyub-ül Ensari, diye 
yazılmış olduğu görüldü. Taş kaldırıldığında , Haz
ret-i Eyyub'un ter-Ü taze vücudu safran ile boyan
mış kefeni içinde ortaya çıktı. Sağ elinde tunç bir 
mühür vardı. Taş tekrar yerine kapatıldı, üzeri ör
tüldü ... » 

işte, asırlardan beri, lstanbul'un başlıca «ziya
ret» yeri olan Eyüp Sultan'ın kabri böylece bulun· 
muştu. Sonra bu kabre, şaheser bir türbe yapıldı. 

lstanbul muhasarasının ellinci gününden sonra 
büyük bir Haçlı ordusu ile donanmasının yetişmek
te olduğu haberi askerin morali üzerinde menfi bir 
tesir yapmaya b:ışladığı zaman, ortayan çıkan ak sa
kc:ıllı Akşemseddin, orduya hitaben tarihi konuşma
sını yaparak manevi gücü tekrar yerine getirmesi
ni bilmişti: 

ccEy asker ... Biliniz ki, bu fetih, Cenab-ı Hak ka
tında size ve Sultan Mehmet Han'a takdir kılınmış
tır. Kim ki bundan şüphe eder, imandan sapıtmı' 

olur ... » 
Hazret-i Eyyüb'un kabrini keşfettikten sonra 

manevi değeri asker nazarında pek büyümüş olan 
Akşemseddin'in bu sözlerine, herkes imanı ile inan
mış ve üç gün sonra tarihin en büyük zaferine uıa,. 
masını bilmişti. 

Değerli alim, büyük mutasavvıf ve « İstanbul'un 
manevi fatihi» Akşemseddin, fethi müteakip Fatih 
Sultan Mehmet'in olanca ısrar ve ricalarına rağmen 
lstanbul'da kc:ılmayıp, kendisine memleket edindiği 
Göynük'e döndü. Ömrünün son altı yılını orada zi
kir, ibadet ve fakir hastaları tedavi ile geçirdi. .. 

Akşemseddin'in derin tıp bilgisi, bugün, Fey
zulah Efendi Kütüphanesi'nin en önemli hazineleri 
arasında yer alan, uKitab-ül Tıp» 'yani «Tıp Kitabı• 

adlı eseriyle ortadadır. Akşemseddin bu büyC"< esP· 
ri, güzel bir Türkçe ile kaleme almıştır. 

Onun üstün tıp bilgisine dair önemli bir misal· 
den Şekayık'ta uzun uzun bahsedilir. Akşemseddin, 
il. Sultan Murat zamanında, vezirlerden Halil Paşa'· 
nın oğlu Kazasker Süleyman Çelebi' nin tutulduğu 

bir hastalığı anladığı, iyi teşhis koyarak, zamanında 
tedavi ettiği için hayata kavuşturduğu yazılıdır. 
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DÜNYACA ünlü Türk matematikçisi ve astronomi 
bilgini olan hükümdardır. Semerkant' ta doğdu. Ti
murlenk'in torunlarıncıan olup, hiLkümdar Muinüd
din Şah Ruh'un oğludur. Asıl adı Mehmet Torgay'
dır. 1446 yılında, babasının ölümü üzerine hüküm
dar oldu. Saltanat yılları sırasında da matematik 
ve astronomi ile yakından ilgilendi. Astronomi11e 
ait tablosu 11ıllar sonra Jngilt~re"de basıldı. Ken
disine isyan eden oğlu tarafından öldürüldü. 

1 

il 
U LUÖ BEY, tadhe adono •Asya Fat;h;• d;ye yaz. 

dıran Büyük Cihangir Timurlenk'in öz torunuydu. 
Ama, dedesinden askerlik ve savaşçılık olarak hiç
bir şey tevarüs etmemişti. Dedesi, çolak eli ve topal 
bacağına rağmen, at üzerinde kılıç sallayıp, ülkeler 
fethetmişti . Fakat, Uluğ Bey'in yeryüzünde bir ka
rış toprak bile fethetmek gibi ihtirası yoktu. Onun 
bütün merak ve hevesi, olanca ihtirası yeryüzünde 
değil, gökyüzündeydi. Ülkeler fethetmekten ziyade, 
gökyüzü aleminde araştırmalar yapmayı, gök kub
benin sırrını çözmeye çalışmayı tercih ediyordu. 

Uluğ Bey'in ilim adamı oluşunda, yaradılışını') 

büyük rolü olduğu kadar, babası Şah Ruh'un ~a bü
yük payı vardı. Çünkü, Şah Ruh, güzel sanatlara 
hayran bir kişiydi. lime ve bilginlere büyük değer 
veıirdi. Onun Horasan'ın başkenti olan Meşhea'de 
yaptırdığı cami bir şaheserdi. 

Uluğ Bey de, Herat'ta güzel bir köşk yaptırmış, 
bu köşkün duvarlarını ve tavanlarını, birer sanat abi
desi niteliğindeki tablolarla süsletmişti. 

Uluğ Bey, babası Şah Ruh'un ölümünden son
ra, Timur'dan kalan imparatorluğun en büyük kıs

mında hükümdar ·tanındı. Hükümet işlerinden ziya
de, ilme ve fenne önem veriyordu. Sarayını bir aka
demi haline getirmişti. Devrin en ünlü ilim adamla
rıyle burada ilmi tartışmalar yapıyor, eserler hazır
lıyordu. 

Bu ilmi çalışmaları desteklemek üzere Semer
kant' ta büyük bir medrese kurmuş, ayrıca gene Se
merkant'ta devrinin en büyük rasathanesini inşa et
tirmişti . Kendisini bütün dünyaya tanıtan astronomi 
ilmiyle ilgili eserlerini burada meydana getirdi. Bu 
arada gökyüzünün bir de haritasını yapmayı başar
mıştı . Bu gökyüzü haritası kendisinden sonra gele
cek nice nesillere astronomi çalışmalarında ışık tuta
cak, onlara rehber olacaktı. 

cZiyc-i Ulugi» denilen cetveli, diğer ilmi eser
leri ve rasatları, akademiden farkı olmayan sarayın· 

daki çalışmalarının sonucudur. cZiyc-i Ulugi» diğer 
adı, cGürgani Takvimi» olan bu cetvel, o devrin ilmi 
esaslara dayanan yegane takvimi sayılmaktadır. 
cZiyc-i Ulugi» 1655 yılında lngiltere'de Oxford şeh
rinde basıldı ve çeşitli dillere tercüme edildi. 

Kozmografya konusunda yazdığı bir kitap da 

günümüze kadar, birçok ilmi araştırmalara kaynak 
olmuştur. 

Tarihin en alim olduğu kadar en adil bir hüküm
darı olarak da tanınan Uluğ Bey, aynı zamanda en 
kötü talihli bir hükümdardı da. 1446 yılında tahta 
çıktıktan sonra ilim ve fennin yanısıra memleketin iç 
huzursuzluğu ile de uğraşmak zorunda kaldı. Oğlu 
Abdullah, babasına baş kaldırmış ve gözünü tahta di
kerek işi bir iç savaşa kadar götürmüştü. Bu savaşta 
ağırlığını ortaya koyan Uluğ Bey,· oğlu Abdullah'ın 
kumandasındaki asileri yenmeyi başarmıştı. Bu iç sa
vaş sonunda Abdullah da esir düşmüştü. Uluğ Bey 
dedesi Timurlenk gibi katı yürekli bir insan da de
ğildi Asi evladını bağışladı, kendisine nasihatte 
bulundu. 

Bu konuda bir hükümdar olarak değil de, yüre
ği evlat sevgisiyle dolu hassas bir baba olarak dü-
şünmüş ve· C'na göre hareket etmişti. · 

Gelgelelim oğlu Abdullah, o iyi yürekli, alim ve 
kamil babanın oğlu değilmiş gibi, Uluğ Bey ile ta
ban tabana zıt karakterler taşıyan bir insandı. Ba
basına baş kaldırıp yenilmesinden · sonra, onun ver· 
diği manevi dersi alamamıştı bir türlü. Serbest ka
lır kalmaz derhal yeni bir darbenin hazırlıklarına ko· 
yuldu. Bu kez geçen seferkinden daha kuvvetli bir 
ordu toplayıp başarı kazanmak için ne lizımsa yaptı 
Ve bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra babası 
Uluğ Bey'e tekrar baş kaldırdı ve onun üzerine tek
rar saldırdı. 

Bu ikinci iç savaşta şans hiç de Uluğ Bey'e gül
medi. Doğrusunu söylemek gerekirse, affettiği oğlu
nun kendisine karşı yeniden bir hücuma girişec~i
ne ihtimal vermiyordu alim baba. 

Uluğ Bey fena halde gafil avlanmıştı. Emrinde· 
ki ı<uvvetler yenildi. Her şey tamamen tersine tecelli 
etti; bu kez elli dört yaşındaki baba, asi oğlunun 
eline esir düştü. 

Uluğ Bey, oğluna göstermiş olduğu anlayış ve 
merhameti ne ç.1re ki ondan göremedi. isyankar ev
lat, savaşın galibi kumandan olarak, babasını ölüme 
mahküm etti. Dünyanın en ünlü bir matematikçisi, 
bir astronomi bilgini olan Uluğ Bey, bir hükümdar
dan ziyade bir baba için en acı son ile hayatını 
kaybetti. 
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GÜRGAN Emiri ünlü matematikçi ve astronom 
Uluğ Bey'in kuşçubaşısının oğludur. Semerkant ve 
K i rman'da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ 
Bey'e yardımcı ve rasathanesine müdür olpıuştu. 
1449'da hacca gitmek istedi. Tebri:z 'de Akkoyunlu 
Hükümdarı, Uzun Ha$an. kendisine büyük saygı 
g{jsterdi ve Fatih'le barış görüşmelerinde yardı
mını istedi. Ali J(uşçu. Uzun flasan'm sö:zcülüğünll 
yaptıktan sonra Fatih'in ddvetiyle istanbul'a geldi. il - - - - - -

D N BEŞiNCi yüxyd•n Hk yansmda, Seme<kant, 
dünyanın en önemli bilim merkeziydi. Uluğ Bey Ra
sathanesi, gök bilgisi araştırmaları için en doğru so
nuçları alıyordu . Rasathanenin genç müdürü Ali Kuş
şu, gece :;ıündüz demeden çalışıyor, bilimsel ger
çeklere yenilerini katmak için uğraşıp didiniyordu. 
Gökyüzü bilgisi, hem değişmez kuralların, kanunla
rın tespitine yarıyor, hem de gözlemlerle kontrol 
edilebiliyordu. Otuz yıla yakın bu işte çalışan Ali 
Kuşçu, bir gün ansızın her şeyi yüzüstü bırakarak 
hacca gitmeğe karar vermişti. Buna da sebep, en ol
mayacak bir zamanda, sevgili hükümdarı Uluğ 
Bey' in öldürülmesiydi. Gürgan tahtının bu bilgin ve 
kudretli hükümdarı, kendi öz oğlu Abdüllatif' in iha
netine uğramıştı. 

Uluğ Bey, Ali Kuşçu için bambaşka bir mana 
taşıyordu. Her şeyden önce hocasıydı. Ondan ma
tematik ve astronomi dersleri almış, eserlerini uzun 
uzun incelemiş, sohbetlerinde bulunmuş, hatta Oo
ğancıbaşısı olduğu için, adının ucundaki «Kuşçu• 
lakabı bile böylece yadigar kalmıştı. 

Uluğ Bey, kendi kurduğu rasathaneye de mü
dür olarak Ali Kuşçu'yu layık görmüş, henüz tecrü
besiz bir çağdayken bu dev rasathanenin başındaki 
çalısmalarda, ona bizzat yardımcı olmuştu. İşte Uluğ 
Bey' in bir ihanete kurban giderek hayata veda et
mesi Ali Kuşçu'yu canevinden vuran bir olaydı . 

Ali Kuşçu bu olayla çok kırıldı . Çoluk çocuğuno 
toparlayıp Tebriz'e geldi. Uzun Hasan kendisine o 
kadar saygı gösterdi ki, Konstantiniye Fatih' i, bir 
devri kapayıp yenisini açan genç cihangirle ihtila
fında aracılık etmesini di.ledi. Genç Fatih'in de bilgin 
olduğunu, bilginlere büyük saygı gösterdiğini İbni 
Kemal ve Ebussuut Efendi örneklerinden biliyordu. 
lstanbul'da olup bitenler, kuş kanadıyle Tebriz'e ula
şıyordu. Şiilerin casusları ve habercileri yalnız padi
şahın savaş niyetlerine ve hazırlıklarına dair haber
ler ulaştırmakla kalmıyorlardı. 

Bunun üzerine Ali Kuşçu, kendisine bunca iti
bar eden Uzun Hasan'ın dileğini kırmayarak yol ha
zırlıklarını tamamladı. Semerkant'ta Kızıl Elma olarak 
bilinen eski Bizantium'a ulaştı. Haberciler, onun ge
leceğini daha önceden saraya uçurmuşlardı. Huzura 
kabul edildiği zaman Osmanlı Hükümdarı'ndan bek · 

lemediği kadar iltifat gördü. Çünkü, kendisinden ön
ce, eserleri İstanbul'ca biliniyordu. Uluğ Bey Rasat
hanesi'ndeki çalışmalarından, Semerkant'a aylarca 
uzak bulunan İstanbul 'daki hükümdarın haberi vardı . 

Osmanlı tahtında oturan Mehmet' lerin ikincisi, 
gayet dikkatli, bilgili, uyanık bir padişahtı . Adet olan 
merasimle Uzun Hasan'ın elçisini kabul etmiş, dilek
lerini dinlemiş, ama hemen geri dönmesine izin ver
memişti. Ondan, gelip artık bat'ıya kaymış olan ilim 
merkezlerini aydınlatmasını, bilgisiyle İstanbul med
reselerinde ilim heveslisi gençleri yetiştirmesini rica 
etti. Bu, Ali Kuşçu için beklenmedik bir iltifattı . Ce
lalli olduğu kadar şefkatli olduğunu da bildiği Fa
tih' in isteği, onun için emir demekti. Ama, ahlakı 

dürüst bir ilim adamı olduğunu şu sözlerle ispat et
ti: «Hünkarım izin verirlerse önce Tebriz'e döneytm. 
Çünkü burada bulunuşumun gerçek sebebi, Akko
yunlu Hükümdarı'nın elçisi olmaktır. Elçiye zeval 
yoktur. Gerektir ki, hünkarımın lütlıfkar davetini 
kabul etmeden önce vazifemi iyi bir sonuca ulaştır
dığımı, beni gönderen, bana güvenmiş olan insana 
bildireyim ... » 

Ali Kuşçu'nun bu mazereti, Fatih'e son derece 
akla yakın göründü. Padişah, iki şeye birden sevin
mişti : Kuşçu, davetini kabul etmişti, gelip buradaki 
« Talebei ulum»u, ilim öğrencilerini yetiştirecekti. 

ikincisi ise, son derece mert ve ahlaklı bir insandı. 
Her haliyle, medreselerde yetiştireceği gençlere ör
nek olacaktı . Bu sebeple, bir müddet daha misafir 
ettikten sonra kendisine izin verdi. 

Değerli matematik ve astronomi bilgini Ali Kuş

çu, sözünü tuttu. İki yıl sonra, ailesini de alarak Teb
riz'den hareket etti. Osmanlı lmparatorluğu'nun sı
nırlarından karşılanara k ihtişam içinde lstanbul'a ge
tirildi. Ölümüne kadar da gençleri yetiştirmekle 
uğraştı. 

Ali Kuşçu'nun, hepsi de birbirinden değerli pek
çok eseri vardır . Bunların başında «Risalet Fi-1-Hey'et» 
gelir. Bu, nefis bir astronomi kitabıdır. Ali Kuşçu, bu 
eseri Farsça yazmış, sonra bazı eklemelerle 4rapça' 
ya çevirmiştir. Fatih Sultan Mehmet'e, Arapça olan 
nüshayı sunmuştur. Uluğ Bey' in, yıldız hareketlerini 
inceleyen Ziyç adlı eserini de yorumlamış, geniş

letmiştir, 
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İSTANBUL surları ikarine ilk Türk sancağını di
kerken şehit düşen yiğit askerdir. Bursa'nın Ulu
bal köyünde doğdu. Fatih Sultan Mehmet'in ku
mandasında Orduyu Hilmayil.n'a asker olarak. is
tanbııl muhasarasında katıldı. Büyük taarruz sıra
sında İstanbul surları üzerine ilk Türk sancağını 
di{1erden şehit düştü. Fethin bayraklaşmış bir kah
ramanı olarak adı. be.~yüz yıldan beri gönüllerde 
:11aşar. Ulııbat'ta adın!! dikilmiş bir anıt vardır. 

.. 

1 ST ANBUL tam 53 günden bed mu hama al
tındaydı. 23 yaşındaki genç padişah ve dahi kuman
dan il. Mehmet Han, bu süre içinde gösterdiği akıl 
almaz askerlik mucizeleriyle Bizanslıları şaşkına çe
virmişti. Koca Bizans İmparatorluğu çatırdıyordu. 
Son günlerini yaşıyordu. Artık belliydi bu. 

28 mayısı 29 mayısa bağlayan gecenin sabahı
na doğru, mehter ccgülbanklarn vurmaya koyulmuş 
ve Bizans surlarının karşısındaki ordugahta hummalı 
bir faaliyet başlamıştı. Ulu Hakan, hücum emrini ver
mişti. O akşamki tarihi nutku bütün askerin kulak
larında çınlıyordu: 

«Ey benim paşalarım, ağalarım, beylerim! Bu 
Şehr-i Konstantiniye cenginde silah arkadaşlarım, yi
ğitlerim! Sizleri buraya, kararla"?tırdığım umumi 
taarruzda şimdiye kadar gösterdiğinizden daha bü
yük fedakarlık ve cesaret istemek için topladım. Ci
handa ün salmış bir şehri zaptedeceksiniz. Şehr-i 
Konstantiniye'de mahalle mahalle, bu şehri zapteden 
kahramanlar olarak adınız şan ve şerefle anıla

caktır ... » 
Asker, Peygamberimizin, şüheda için en büyük 

cennet makamını müjdelediği zafere ve bu zaferin 
uğrunda şehiUik şerbeti içmeye susamıştı. 

Beyaz atının üzerindeki genç kumandan, kılıcı

nı çekmiş, davudi sesiyle adeta gürlüyordu: 
«- Evlatlarım, yiğitlerim, şahbazlarım, yürü

yün ... Zafer sizindir .. » 

Asker, saflar halinde atılıyordu. 53 günden beri 
o mucize topların döve döve hamurlaştırdığı surla
rın üzerine doğru yüklenen bir insan seli vardı. 

«Allah Allah» sesleri bir uğultu halinde semayı kap
lıyordu . On binlerce meşalenin sarı aydınlığı üstüne, 
henüz güneş doğmamıştı. Serdengeçtiler surların, 
kalelerin üzerine yalın kılıç atılıyorlardı. Kalelerden, 
surlardan taş yağıyordu. Ok yağıyordu. Kızgın yağ 
ve aley alev yanan katran yağıyordu. 

Sultan Mehmet Han, kahraman ordusuyla ve 
olanca ağırlığıyla yükleniyordu Bizans surlarının 
üzerine ... Serdengeçtileri fedailer, fedaileri «Başı

bozuk• askerler takip etmişti... 
Tanyeri ağarırken sıra üçüncü safa gelmişti. 

Üçüncü hücum kolunu, ordunun en seçkin askerleri 
teşkil etmekteydi. 

Bursa'nın Ulubat köyünden Hasan da vardı bu 
safın arasında. Ordunun bayraktarıydı. Bir elinde kı
lıcı, bir elinde sancağı şahlanmıştı ... Ve kulakların
da Sultan Mehmet Han'ın bir akşam evvel iradettiği 
büyük nutkun sözleri tane tane uğulduyordu: 

«Surlar vakıa bir harabe haline gelmiştir am
ma, surlar üzerine atılacak yiğitler büyQk bir tehlike 
ile karşılaşacaklardır. Maharetimiz ve cesaretimiz 
her şeyin üstündedir. Zafer rüzgarı ~izden yana ese
cektir. Konstantiniye bizim olacaktır ... » 

Bursa'nın Ulubat köyünden bayraktar Hasan da 
yaklaşmıştı surların üzerine. iri parmaklarıyle gön
derini sımsıkı kavradığı şanlı bayrağı, elindeki o 
kutsal emaneti mutlaka surların üzerine dikmeyi ak
lına koymuştu Hasan. Hilalli sancağın surların üze
rinde dalgalandığı anda düşman için her şeyin bit
miş olacağına inanıyordu. 

Bir fırsatını buldu Ulubatlı Hasan. Elindeki kılı
cını savurarak sur harabeleri üzerine doğru atıldı. 
Birkaç yiğit de kendisini takip etmişlerdi. Hasan en 
önde idi. Bir yandan kılıcını sallıyor; bir yandan da 
hilalli sancağı gözlerini diktiği burca doğru ulaştır
mayrı çalışıyordu. 

Bu cehennem ateşinin ortasında, koçyiğitler yi
ğiti Hasan, lğrikapı tarafındaki burcun üzerine çık
mayı başardı. Sancağı dikti o burcurı üzerine. Fakat 
aynı anda mancınıkla atılan büyük bir taşın ağırlığı 
altında dizleri üstüne düşüverdi. Doğrulmaya çalış
tı. Fakat aynı anda üstüne belki otuz, belki kırk ok 
birden yağdı. Oracıkta yere yığılıverdi. 

Peçevi'nin ünlü tarihinde ccAdem ejderhası» ola
rak vasıflandırdığı dev cüsseli yiğit Ulubatlı Ha
san'ın diktiği sancak, o anda Bizans'ın tüm ümidini 
yitirivermişti. Türkün bayrağı ve yeniçerinin serpu
şu artık surların üzerinde idi. Elli üç günlük direnişi 
kökünden tüketen an gelmişti. Öte yandan sanca
ğın Bizans surları üzerinde dalgalandığını gören 
Türk askeri coşmuş ve bir ok gibi atılmıştı ileri. 

Nihayet Hazret-i Peygamber'imizin müjdelediği 
tarihi ve '<utsal an gelip çatmıştı. 23 yaşındaki Sul
tan Mehmet Han secdeye gelerek Ulu Tanrı'ya ~ük
retti. O andan itibaren genç hükümdar ve kuman
dan «Fatih» ünvanını da almış oluyordu ... 





Fatih 
Sultan Mehmet 

~ ------- =- "-~ 

1432 ~ 1461 . 

ISTANBUL'u alarak tarihte Ye11i<;ağ'ı açan Türk 
hükümclandır. Edirııe'de doğdu. iyi bir öğrenim 
gürdü. Babası sağken. ıs yaşında. onun isteği üze
rine tahta çıktı. Babası il. Murat ölünce MSJ'de 
ikinci defa padiŞah oldu. İkinci yılında da · istan
bııl 'tt fethetti. 28 yıl tahtta kaldı. Bu süre içinde 
ı imparatorluk. 14 devlet ve 200 şehir zaptetti. 1481' 
ele yene sefere çıkarken (;ebze civarında zchirle-
11erek öldü. Türbesi Fatih Camii arkasmdadır. 

1432 yolonm 30 ma•I pam sabaho Sultan il. 
Murat. Edirne Sarayı'nda sabah namazını kılmış, sec
cadesinde Kur'an okuyordu. Süre-i Muhammedi'yi 
bitirip Fetih süresine başlamak üzere idi ki bir oğlu
nun dünyaya geldiğini müjde lediler. Padişah, Ulu 
Tanrı'ya şükrettikten sonra «Ravza-i Murad'ta bir 
gül-i Muhammedi açtı» dedi. Ertesi cuma, törenle co
cuğuna Mehemmed adı verildi. 

Şehzade Mehmet, çocukluğunda son derece ba
şarıydı. Ancak Molla Gürani gibi sert ve hatır gönül 
dinlemeyen hocaların sayesinde öylesine eğitildi ki, 
çağının en büyük bilginlerinden Arapça, Farsça, La
tince, Slavca ve Rumca öğrendi. 

il. Sultan Murat, Macarlarla 1444'te Szegedin 
barış anlaşmasını imzaladıktan sonra sağlığında oğ
lunun saltanatını görmek istemişti. Ancak, on iki ya
şında bir çocuğun tahta çıkmasını fırsat bilen Macar
lar, yemini bozarak bir haçlı ordusu hazırlamışlardı. 
Bu durum karşısında küçük padişah Manisa'ya çe
kilmiş olan babasını şu sözlerle göreve çağırmıştı: 
«Eğer hükümdar iseniz, ordunun başına geçiniz. 
Eğer ben hükümdar isem, size fermanımdır, geliniz 
ve ordunun başına geçiniz ... » 

Sultan il . Murat, oğlunun bu daveti üzerine 
derhal Edirne'ye geldi ve tahtına tekrar otururken 
ordularının da başına geçti. Türklerle olan yeminini 
bozan Macar Kralı'nın idaresindeki Haçlı Ord1.1su'nu, 
Varna sahrasında ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu sa
vaşta, 12 yaşındaki Mehmet de babasının yanınday
dı. Yaşından hiç umulmayacak bir cesaret ve kah
ramanlık gösterdi. .. 

Sutlan Murat 1451 yılında hayata gözlerini yum
duğu zaman oğlu Mehmet tekrar Osmanlı tahtına 

oturdu. Bu kez ikinci Kosova zaferiyle daha sağlam
laşmış bir devletin başına geçiyordu ... 

On dokuz yaşındaki Sultan Mehmet tahta çıkar 
çıkmaz çocukluğundan beri rüyalarına kadar girmiş 
olan lst2nbul'un fethi hazırlıklarına başladı. 

Geceli gündüzlü bir çalışma sonucu ortaya çı
karılan 400 parça gemiden ibaret büyük bir donan
ma, dünyanın en büyük toplarını dökecek olan bü
yük bir dökümhane ve nihayet Boğaziçi'nin Rumeli 
yakasında «Boğazkesen» adıyle inşa ettirdiği Rume
IHıisarı'ndan sonra İstanbul'un kuşatmasına girişti. .. 

Gemilerin karadan yürütülmek suretiyle Haliç'e in
dirilmesi başta olmak üzere birçok strateji dehası
nın yer aldığı 53 günlük bir muhasara sonunda ls
tanbul'u fethederek dünya tarihinde Ortaçağ'ın ka
panıp Yeniçağ'ın açılmasına sebep olurken «fatih» 
namını aldı. 

lstanbul'u fethettiği günden itibaren Bizans 
halkına hamilik işini üzerine aldığı gibi halka tam 
bir vicdan hürriyeti de tanıdı. 29 mayıs 1453 salı 

günü öğle üzeri Ayasofya'da halka hitaben yaptığı 
konuşmada ccSultan Mehmet olarak söylüyorum ki, 
bu andan itibaren ne hayatınız, ne malınız, ne de 
hürriyetiniz için gazab-ı şahanemden korkmayınız.» 
demişti. Ve bu sözünü de tuttu. 

Fatih Sultan Mehmet, bundan sonra bütün Av
rupa'yı titreten büyük fütuhatına devam etti. Atina 
Dukalığı, Sırbistan, Mora, Giresur.ı , Samsun, Trabzon, 
Sinop, Eflak, Bosna, Hersek, Karaman Beyliği, Arna
vutluk, Eğriboz, lçem, Akkoyunlu, Kırım, Arnavut
luk, İşkodra, Kuban, Anapa, Hersek ve ltalya'da Ot
ranto birbirini takiben Osmanlı hakimiyeti altına 

girdiler. 
1481 yılı başında Fatih Sulta'n Mehmet, yeni ve 

büyük bir seferin hazırlıklarına girişti. Bu kez hede
finin denizden italya ve Roma olacağı, bu arada 
Venedik'in de ortadan silineceği anlaşılıyordu. 

25 nisan 1481 günü Ordu-yu Hümayün'un ba
şında yola çıkan Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar'a ge
çerek ilerlemeye başladı ve bir hafta sonra Gebze 
civarında konakladı. İstanbul'dan yola çıktığı gün
den beri sağlık durumu birden bozulmuş ve günden 
güne de kötüye gitmeye başlamıştı. Aslen Venedik
li bir yahudi olan özel hekimi Yakup Paşa (Asıl adı 
Maestro lacopo). ulu hakanı tedavi etmek bahane
siyle hareket gününden itibaren vermeye başladığı 
zehirin dozunu artırmakta idi. Bu Venediklilerin Fa
tih'e on beşinci suikast teşebbüsü idi. Bundan önce
ki 14'ü hedefine ulaşamamıştı. Venedikliler bu kez 
astronomik bir ücret vaadi ile özel doktorunu elde 
etmişlerdi. Fatih Sultan Mehmet, 3 mayıs 1481 günü 
Gebze'deki Otağ-ı Hümayun'unda kan kusarak öldü. 
Ancak Yakup Paşa'nın foyası hemen meydana çık
mıştı. Venedik'in kendisine vaat ettiği 250 milyonluk 
muazzam serveti alamadan, Türk askerleri tarafın
dan linç edildi. 



Topkapı Sarayından FATiH SULTAN MEHMET 



Karamanoğlu 
Mehmet Bey 
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OôUZLARI N Afşar boyundan gelir. Karamano~l
ları Beylijji'nin kurucusu Karaman Bey'in ~lu
dur. Doğum tarihi bilinmeyen Mehmet Bey, 1262'de 
babasının vefatı üzerine beyliUin başına geçmiş. 
1277'de Konya'yı alınca, sınırlarını bir bütün ola
rak kaynaştırmak için Türkçe'yi resmi dil ildn et
miştir. M ehmet Bey, işte bu fermanıyle, Türk Ta
r ihi'ne adını attın harfler le yazdırdı. 1278'de, Ana
dolu'yu is tila eden Moğol'larla savaşta şehit oldu. 

TÜRK Selçuk Komutam Alpaslan'm MalazgM'
te, Bizans ordularını hezimete uğratarak kazandığı 

büyük zaferden sonra Anadolu, Türk'lerin yurdu 
haline gelmişti ama, gerek Selçuklu devletinin, ge
rek Anadolu beyliklerinin resmi dili Farsça idi. Din 
ve ilim çevrelerinde Arapça hakimdi. Bu yüzden 
halk ile devlet ve devlet ile dini çevreler arasında 
dil beraberliği yoktu. İşte Karamanoğlu Mehm.~t 
Bey. Anadolu'da Türk' lerin gönül birliği yanında, dil 
birliğini de başardı. Bu büyük hizmetiyle Türk Ta
rihi' ne adını altın harflerle yazdıran ünlü hüküm
darların safına katıldı ... 

Onüçüncü asrın ikinci yarısıydı. Anadolu Sel
çu'<lu devleti yıkılmış, ama yerine, Oğuzlar'ın Af
şar boyundan gelen Karamanoğulları güçlü bir bey
lik kurmuşlardı. Karamanoğulları Beyliğinin sınırla

rı , Niğde, Kayseri, Nevşehir, İçel, Ankara, Antalya 
ve lsparta'y ı çevreliyordu. 

Karamanoğlu Mehmet Bey, hüküm sürdüğü 

toprakların ortasında kalan Konya'yı almak, sonra 
da sınırlarını bir bütün haline getirerek hırsıyla , 
kültürüyle, dtliyle kaynaşmış bir halk kitlesi mfty· 
dana getirmek istiyordu. 

Bu amacına 3 Mayıs 1277'de erişti ve dağılma
ya başlayan Selçukluların elinden, çok önemli bir 
lcültür merkezi olan Konya'yı aldı. Böylece, büyük 
tasavvurlarından İlki gerçekleşmişti. Şimdi sıra ikin
ci büyük düşüncesindeydi. 

Konya'yı aldığı gün, maiyetindeki divan şair

leri ona Farsça, Arapça kasideler sıralıyor, halk ozan
ları ise, Konya'nın alınışındaki büyük önemi, terte
miz bir Türkçe ile dile getiriyorlardı. Karamanoğlu 
Mehmet Bey'in Farsça ve Arapça söyleyenlere ilti
fat etmeyip, halk ozanlarıyle ilgilenmesi herkesin 
dikkatini çekmişti. 

Bunun sebebini, ancak pek yakını olan kim
seler bi:iyor, onun hazırlandığı büyük devrim için, 
artık vakit geldiğini seziyorlardı. Nitekim, Mehmet 
Bey, Konya'yı fethinden kısa bir süre sonra, Kara
manoğlu Beyliğinin bütün ileri gelenlerini, ilı.ıı 

adamlarını ve silah arkadaşlarını topladı. Onlara ka
rarını açıkladı: 

«Bundan sonra divanda, dergahta, bergahta, 

mecliste ve meydanda Türkçe'den başka dil kulla· 
nılmayacaktır ... » 

Arapça'yı ve Farsça'yı üstün görenler, bu kara
rın karşısında direnmeye yeltenince, Mehmet Bey'in 
sert ve kararlı tepkisi karşısında sustu lar. Çünkü, 
bu fermanı dinlemeyenler için en ufak merhamet 
göstermiyeceğini de belirtiyor, fermanının, Karaman
oğlu Beyliğinin her yanında ayni günde okunaca
ğını bildiriyordu. 

lbni Bibi' nin «Tevarih-i Ali-i Selçuk» isimli ese
rinde bu fermana ve fermanın yazıldığı günlerdeki 
olaylara uzun uzun temas edilirken, kararın alındığı 
meclisin dışından bazı kimselerin hala Arapça ve, 
Farsça'da ısrar etmeleri karşısında, idam sehpaları

nın bile kurulduğu anlatılmıştır. 
O gün, Mehmet Bey' in yazdırdığı ferman, kı

sa zamanda beyliğin her yanına ulaştı. 2 haziran 
günü, gümbür gümbür vur;m davullarla, beyliğin 

en seçme tellalları, bu fermanı köyde, kentte bütün 
halka duyurdular. 

Karamanoğlu Mehmet Bey, iyi bir komutan, 
ileri görüşlü bir yönetici olduğu kadar ilme ve ede· 
biyata çok önem veren bilgin kişiydi. Ona göre, 
bir milletin yükselebilmesi, ha lkın kendi diliyle 
okutulması ve yetiştirilmesiyle mümkündü. Türkçe· 
yi resmi dil olarak yerleştirince, artık bu mümkün 
olacak ve her yanda Türkçe konuşup, Türkçe oku· 
tulacaktı. Halk bundan son d erece ·memnundu. Fer
manı duyanlar bayram ediyor, şenlikler birbirini ko· 
valıyordu. Karamanoğlu Mehmet Bey'in büyük dil 
devrimi, o günleri takibeden yıllar, yüzyıllar boyun
ca bir meş'ale gibi Anadolu'nun dört bucağında 

parladı ve Anadolu, her şeyiyle Türklerin ana yur
du oldu. O yıllarda, Anadolu, Haçlı seferleri ka· 
dar tehlikeli bir başka istila karşısındaydı. Moğol 

istilasıydı bu. Bu istiladan Karamanoğulları da bü
yük zarar görüyorlardı . Mehmet Bey, ordusunun 
başında iki defa Moğolları yendi. Üçüncü kez, 1278 
de gene Moğol'lara karşı döğüşürken, şehit oldu ... 

Karamanoglu Mehmet Bey'in hatırası, her yıl 2 
haziran günü Karaman'da büyük törenlerle· yad 
edilir O gün «Dil Bayranıı»dır. Ayrıca Karaman'da, 
Karantanoğlu Mehmet Bey adına dikilmiş çok zarif 
bir anıt vardır. 





Yavuz 
Sultan Selim 

1470 - 1520 

TÜRK tarihinin en büırllk cihangtn olan bir padf· 
şahtır. il. Bayezit'tn oOlu olarak Amas11a'da doD· 
du. 1512 yılında tahta çıktı. Sekiz yıllık saltanah 
sırasında İran'dan Mısır'a kadar uzayan f et ih/en 
ile dünya haritasının şeklini de(Jiştirdi. Çaldıran'
da tarihin en büyük zaferini kazanarak Şah İs· 
mail'in kudretli ordusunu yendi. Mısır'ı fethi sı
rasındaki Merciddbık'da kazandı~ meydan savaşı 
Türk tarihinin en büyük zaferleri arasındadır. il 

YAVUZ SULTAN SELIM'in kôplik ka•akte•İ hak· 
kında tarih kesin bir fikre sahip olamamıştır. Ba • 
bası il. Bayezit ile harbe tutuşan, onu ilerlemiş bir 
yaşında tahtından indirtip sürgüne gönderen, hat
ti bazı tarihçilere göre onu yolda zehirlettirip ö l· 
dürten; öz ağabeyi ve tahtın varisi o lan Sultan Kor· 
kut ile 7 yeğeninin kellelerini vurdurtan Yavuz, ka· 
tı ruhlu bir insandır. 

Merd üm-i dideme bilmem ne füsun etti felek 
Giryemi kıldı füzun eşk imi hun e tti fe lek 
Şirler pehçe-i kahrımda o lurken lerzan, 
Beni bi r gözleri ahuya zebun etti fe lek . 
Diyen ~ ' yüzlerce yıldan beri mısraları dillerdo 

dolaşan, «Hatayi• mahlasıyle yazdığı şiir lerde hal· 
kın konuştuğu Türkçeyi kullanan, Farsça divanı ile 
bir edebiyat şaheseri yaratan; Mısır'ı fethederken 
şehit düşen Sadrizam Hadım Sinan Paşa'nın ölüm 
haberi karşısında •Mısır'ı aldık amma, ne çare ki 
Sinan'ı kaybettik• diye gözyaşları dö'cen şair ruh
lu, hassas yaradılışlı bir insandır. 

Sonraları adını «Muhteşem•, • Cihan Padişahı,. 
gibi sıfatlarla tarihe geçirtecek olan sevgili oğ lu Ka
nuni Sultan Süleyman'a, kü; ükken dünya haritası
nı gösterip: 

•- Bu harita-i a lem bir padişaha az gelir ... » di
yecek kadar ha ris görünürdü zaman zaman. 

•- Benim altın ile doldurduğum hazine-i hü
mayunu benden sonra gelenlerden kim mangır lie 
doldurursa, hazine onun mührü ile mühürlensin. Bu 
böyle olana kadar benim mührüm kullanılsın.• em~ 
rini verecek kadar mağrurdur da Yavuz Sultan Se
lim. Fakat hazine-i hümayunun, Topkapı Saray ı mü
ze oluncaya kadar onun akik mührü ile mühürlen
diği de bir gerçektir. 

Çaldıran Seferi sırasında . dört aydan beri yolda 
oldukları halde bir türlü Şah lsmail'in ordusu ile kar
şılaşamamaktan huzursuzlanan orduda başgösteren 
geri dönmek arzusu karşısında atına atlayıp: •- Er
kek olan peşimden ge lsin, isteyen donunu başına 
geçirip karısının yanına döne r. Ben Şah lsmail'in or
dusunu bulmaya gidiyorum! .. • diyerek atını süre 
cek ve bütün orduyu peşinden sürükleyecek kadar 
yiğit yaradılışlıdır da. 

Mısır Seferi sırasında, yolda, devrin ulemasın
dan lbni Kemal Ahmet Şemseddin Efendinin atının 
ayağından sıçrayan çamur Yavuz Sultan Selim'in 
kaftanına yapışıp lekelemesi ve buna lbni Kemal'in 
çok üzüldüğünü görmesi karşısında: «- Ulemanın 
atı ayağından sıçrayan çamur bizim için bir ziynet
tir. Bu kaftanım bu çamur ile saklanıp tabutumuz 
üstüne örtüle.» diyecek kadar da alicenap ve say
gılı bir yaradılışa sahipti. Ve türbesinde bugün da
hi bu çamurlu bej rengi kaftan onun sandukasını 
örtmektedir. 

Çaldıran zaferinden sonra, büyük yararlık gös
teren Hadım Sinan Paşa, elini öpmeye geldiğinde: 

«- Hayır paşa ... Asıl seni alnından öpmek gerek
tir» demek tevazuunu da gösteren insandır Yavuz. 

Mısır'ın fethi ile halifeliği Osmanoğullarına mal 
eden Yavuz Sultan Selim, adına hutbe okunurken 
kendisinden ıcHakimul Haremeyniş - Serifeyn» di
ye bahseden hatibin sözünü kesip •hakim değil, ha
dimdir• diye müdahalesi de onun tevazuunun bir 
diğer ifadesidir. 

Sırtında çıkan bir çıbanı tabibe dahi göstermek 
lüzu munu hissetmeyen koca Yavuz, hamamda bunu 
teilaka s ıktırmış ve bu patlatılma ameliyesinden 
sonra daha da azan çıbana önem vermiyerek Ma
caristan seferıne ç ıkmak üzere ordu-yu hümayun 
ile birlikte Edirne'nin yolunu tutmuştu. Ancak ale
lade bir çıban olmayıp son derece tehlike li bir «şi
ripençe» olan bu rahatsızlık çok geçmeden feci bir 
şeki l almış ve cihan fatihini yola devam edemiye
cek bir ıstırap ve halsizliğe düşürmüştü. Çok tuhaf 
bir tesadüf eseri olarak sekiz yıl önce babası il. Ba
yezit'in vefat ettiği noktada duruldu. Artık son 
demlerinin geldiğini anlamıştı . Nedimi Hasan Can 
ile aralarında şu konuşma geçti. 

«- Hasan, bu ne haldir? .. » 
•- Devletlum, Cenab-ı Hak'ka teveccüh edile

cek zamandır ... » 
• - Çocuk!.. Sen beni bunca zamandır kimin

le bilirdin? .. ,. 
Ve arzusu üzerine Hasan Can, kulağının dibin

de Yasin okurken, ruh teslim etti koca Yavuz Sul
tan Selim ... 



Topkapı Müzesinden YAVUZ SULTAN SELiM 



Mimar Sinan 
1490 - 1588 

BÜYÜK mimar. 29 Mayıs 1490 günü K aysert'nin 
K esi nahiyesine baOlı Aj1ırnas köyünde doOdu. Bir 
devŞirme olarak Yeniçeri ocaOına girdi. 50 yaşın
da aakerden aynldı ve Hassa Sermiman oldu. 48 
yıl bu makamda kaldı. 81 cami. 10 mescit, 55 med
rese. 26 türbe, 17 imaret. 6 bent ve su kemeri, 9 
kôprü, 17 kervansaray, 33 saray. 6 mahzen ve 37 
hamam inşa etti. 9 Nisan 1588 günü Istanbul'da 
ôldtl. Türbesi, Süleymaniye Camiinin avlusundadır. El 

AYASOFYA KILISESl'nôn açoldo~o gün o muh
teşem kubbenin altında duran imparator Jüstinyen 
cHaveti Süleyman sana galebe çaldım» diye haykır
mıttı. imparator, bu kubbeden daha muhteşem bir 
kubbenin gök kubbenin altında bulunamıyacağı inan
cı içinde idi. Fakat Koca Sinan «ustalık devremin ese
ri• dediği Süleymaniye Camii ile gök kubbenin al
tındaki kubbelerin en muhteşemini kurup Ayasof
ya'yı gölgede bırakan kişi oldu ... 

Bu öylesine bir cami idi ki, Cihan Padişat · Ka
nuni Sultan Süleyman Han'ın ulu adına layık, dun
ya durdukça olanca ihtişamı ile dimdik ayakta du
racak bir şaheserdi. inşaatı tam sekiz yıl sürmüş, bu 
yüzden Kanuni Sultan Süleyman, pek sevip takdir 
ettiOi Sermimarı Sinan'a hayli kızdığı zamanlar da 
olmuştu. Yalnız temeller için tam 6 yıl harcamıştı. 

lstanbul'da Ayasofya'y ı gölgede bırakacak hey
bette bir camiin inşa edilmekte olduğu haberi bü
tün lslam dünyasının gözlerini İstanbul'a çevirmiş 
ve inpatın bu derece gecikmesinin maddi sıkıntı
dan olduğu zehabı dahi uyanmıştı. Bunun etkisi ile
dir ki, lran Şahı Tahmasb Han, sefiri aracılığı ile Ka
nuni Sultan Süleyman'a ufak bir sandık dolusu mü
cevher göndermiş ve •Camiin ikmalinde bizim de 
hissemiz olduğunu istedik» demişti. Tarihe adını 
cMuhteşem» sıfatıyle yazdıran Kanuni, sandığı Mi
mar Sinan'a vererek •Bu taşlar da harçta kullanıla» 
demiş ve lran Sefirinin hayret dolu nazarları arasın
da bu mücevherler de çakıl taşı niyetine harcın içi
ne atılmıştı . Üsküdar'dan doğan güneşin ilk ışıkla
rı ise Haliç üzerinden batan güneşin son ışıkları al
tında Süleymaniye Camii minarelerinin pırıl pırıl par
lamasının bu taşlardan olduğu söylenir. 

Bu arada Koca Sinan'ı çekemiyenler türlü tez
virattan geri kalmıyorlardı: «Bu binayı kara çamur
dan çıkarmaya kaadir değildir• diyenler camiin du
varları olanca heybetiyle yükseldikten sonra bu kez 
•Kubbenin durmasında şüphesi vardır. Herif ona 
hayrandır, bu uğurda günlerini geçırir ... • demeye 
batlamışlardı . 

Bu söylentiler padişaha kadar aksetmişti. Fena 
halde hiddetlenen Sultan Süleyman'ın gazab-ı şa
hinesine uğramasına ramak kaldı . Bir gün camie 
ini olarak gelen Kanuni, Sermimarı Sinan' ı kubbe-

nin altında oturup nargile içerken gördüğü zaman: 
et- Bre Sinan, neden benim camiim ile mukayyed 
olmayıp nargile içerek tatili evkat edersin? .. » diye 
gürledi. Koca Sinan nargilenin tömbekisi bulunma
dığını gösterip «- Ol nargilenin fokurtusu ile kub
bedeki aks-i sadayı dinlerim devletlum ... » cevabı
nı verdi. Cidden o ufacık nargileden çıkan fokurtu 
bu dev kubbede büyük bir akustik yapmaktaydı ... 

Ve bunca hadise ile dolu sekiz uzun yılın so
nunda bir mimari şaheseri olan muhteşem cami ta
mamlandı. Süleymaniye adını taşıyan bu emsalsiz 
mabet 16 ağustos 1556 cuma günü ibadete açıl

dı . Adına inşa olunan camiin ihtişam ve güzelliği
ne hayran kalan Kanuni Sultan Süleyman, camiin 
anahtarını Koca Sinan'a uzatırken: •- Bina eyle
diğin bu beytullahı, sıdk, safa ve dua ile yine senin 
açman gerek ... • diyerek dahi Sermimarına şerefle

rin en büyüğünü bağışladı. 
•Şehzade Camii çıraklığımın, Süleymaniye kal

falığımın, Edirne'deki Selimiye de ustalık devremin 
eseridir» diyen Mimar Sinan Yeniçeri ocağında ma
rangozlukla işe başlamış, Yavuz Sultan Selim'in Teb
riz seferi sırasında Van Gölü'nü geçmek için inşa 

ettiği gemi, yoılnız bu göldeki ilk tekne değil, ayni 
zamanda onun da ilk eseri olmuştu. Sonra Arap ve 
Acem diyarlarına vaki seferler sırasında hendese ve 
mimari öğrenmiş; Kanuni'n in Karaboğdan seferi sı
rasında Prut suyu üzerinde ilk köprüsünü inşa et
mişti. 50 yaşında Yeniçeri ocağından ayrılıp saraya 
Sermimar (Mimarbaşı) olarak geldikten sonra üç kı
taya yayılan o koskoca imparatorluğu her biri bi
rer mimari şaheseri olan dört yüze yakın eserle süs
lamişti . Tam 48 yıl sürmüştü Koca Sinan'ın Mimar
başılığı. Türk tarihinin bu en muhteşem ve en zen
gin devresini inşa ettiği camiler, medreseler, türbe
ler, kemerler, köprüler, saraylar, hamamlar, mah
zenler ve bentlerle dile getirdi. 

Doksan yaşını aşkın iken, çok sevdiği ve hima
yesine aldığı Şair Mustafa Sai'ye « Tezkiretülbünyan» 
adı altında mufassal bir hayat hikayesini de kaleme 
aldırdı. Böyle likle devşirme Sinan, şahsi gayretiyle 
yarattığı Koca Sinan'ı da yazılı bir eser olarak bı
raktı tarihimize. Türbesi Süleymaniye Camii'nin av
lusundadır. 



Tablo: Vala Somalı I MİMAR SİNAN 



Barbaros 
XVI. yiJzylLDA Akdeniz'i bir Türk gölü haline 
geti ren Unlü am iralimiz Barbrır , 111. ·ı~ : 'l '• Hı
zır'dır. H ayrettin adı kenaısme ~< nra·ıa1. J{anuni 
Sultan Süleyman tarafından verilmiştır. Barbaros 
adı ise. ona batılılar tarafından kırmızı sakal an-
lamında yakıştırılmıştır f.'1J.n " J1.t! .. Afrika 
Ülkelerini hediye .;;tml;. ")lı.; v< ı.yı. r !<., aman 

il 1473 - 1546 
73 yaşındayken Beşiktaş'ıa ölmüş ve vasiyeti il.ze
rine deniz kenarındaki türbesine gômülmüştür. 

E APT AN-1 DERYA Ba.ba.os HayreWn Paşa , Ak
deniz var oldukça, bütün dünyanın, adını büyük 
saygıyle anacağı eşsiz bir amiraldir. O, denizdeki 
tuz ve renk gibi, hayatını denize vermiş, şöhretini 
denizden almıştır. Dünya tarihinde, başka hiçbir de
nizciyle mukayese edilemez. lngiliz' lerin Nelson' u, 
Japon'ların Togo'su bile, onun yüksek şahsiyeti ya
nında sönük kalırlar. Çünkü gerek Nelson, gerek 
Togo, ancak devletin verdiği muazzam donanma
larla kahramanlık göstermiılerdir. Oysa, Barbaros, 
donanmasını kendi yapan, bileğinin gücü, kılıcının 

kudretiyle kendi kahramanlığını kendi yaratan bam
baıka bir şahsiyettir. 

Barbaros, 1473'de Midilli'de doğmuştur. Baba
sı, Eceova' lı sipahizade Yakup Bey'dir. Yakup Bey, 
Mldilli 'nin fethine iştirak etmiş, sonra bir kısım si
pahilerle beraber oraya yerleşmiştir. 

Barbaros'un asıl adı, Hızır'dır. ishak ve Oruç 
isminde iki ağabeyi, llyas isminde bir kardeşi var
dı . Yakup Bey toprakla uğraımayı ne kadar sevi
yorsa, oğulları da, ishak hariç, denize, denizciliğe 
öylesine düşkündüler. ishak, toprağı, bağı, tarlayı 
daha çok tercih ediyordu. Nitekim, Yakup Bey'in 
ölümünden sonra, İshak, baba ocağında kaldı . Oruç, 
Hızır ve llyas denizciliğe baıladılar. 

Oruç Reis, Mısır taraflarına, Hızır ile llyas da 
Selinik dolaylarına gidip geliyor, ticaretle uğraşı

yorlardı . Bu seferler sırasında bir gün, Hızır ile 11-
yas'ın sahip oldukları gemiye, Rodos şövalyeleri hü
cum etti. Henüz körpecik bir delikanlı olan ilyas' ı öl
dürdüler, Hızır' ı da yakalayıp, Rodos zindanlarına 

attılar. Bu olay, Hızır'ın bütün hayatını değiştirdi. 

içinde, Rodos korsanlarına karşı korkunç bir kin baş
ladı. Kardeşinin intikamını alacaktı. Onu zindandan 
çıkarıp, bir korsan gemisine forsa olarak verdikleri 
zaman, gece gündüz, nasıl kaçıp kurtulabileceğini 

düşünüyordu. Nihayet bunu başardı . Midilli' ye dön
dü ve yeniden bir gemi yaptırdı . Bu gemi, artık b ir 
ticaret gemisi değil, yelkenleri kinle, intikam hırsıy
la kabaran, yaman, denizci bir tekneydi... 

Hızır Re is' i bundan sonra, ağabeyi Oruç Reis ile 
beraber, artık Akdeniz'de korsanlık yaparken görü
yoruz. Ne var ki. Osmanlı devleti, Türklerin, yakın 
sularda korsanlık etmelerine müsaade etmediği için, 

iki kardeş Cerbe adasına gitmiş, burayı kendilerine 
üs yapmışlardı . Bu üsse karşılık, elde ettikleri gani
metlerden Tunus Sultanı 'na beşte bir hisse veriyor
lardı . Çok geçmeden iki kardeş, Ceneviz, Venedik, 
Fransız ve lspanyol gemilerini, bunların gittikleri 
lim;" ~rı bir hallaç pamuğu gibi atarak büyük ser
vet, büyük şöhret kazandılar. 

Nihayet, 1516'da Cezayir Kalesi 'ni de zeptet
meyi başarınca, ilk iş, küçük bir devlet kurdular. 
Baba Oruç, bu hükümetin reisiydi. Bir çarpışma sı

ras ında şehit olunca, reislik Hızır'a geçti. 
O sıralarda Yavuz Sultan Selim, Mısır' ı fethet

mişti . Hızır Reis, büyük cihangire haber salarak Ce
zayir'in d e Osmanl ı sınırlarına dahil edilmesini ve 
bir eyalet haline getirilmesini teklif edince, bu haber 
Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük memnuniyet 
uyandırdı. Barbaros'a, Beylerbeyi payesi verildi. iki 
bin yeniçeri ve pe k çok savaş malzemesi gönderildi. 

Barbaros, e lindeki kuvveti, çok üstün bir zeka 
ve mükemmel bir komutan olarak büyük dikkatle 
kullanıyor, Türk denizcilik tarihine, peş peşe şanlı 

sayfalar ekliyordu. Artık Akdeniz' in tek hakimi 
o'ydu. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, 18 kap
tanı ve koca donanmasıyle lstanbul'a gelip, sulta
nın huzuruna çıktığı zaman, Kanuni, bu büyük de
nizciye «f>evlete hayırlı o lması temennisiyleıı Hay
rettin adını ve ccKaptan-ı Deryalık,. payesini vermişti. 

O günden sonra Hızır Reis, Kaptan-ı Derya Hayrettin 
Paşa oldu. Kırmızı sakalıyle, yabancılar onu Barba
ros olarak biliyorlard ı ve Kaptan- ı Derya Barbaros 
Hayrettin Paşa, bu görevde 13 yıl kaldı, Osmanlı 
donanmasının başında, Akdeniz' i tam bir Türk gölü 
hali.ne getirdi. O'nun, ünlü ltalyan amirali Andrea 
Dorya'yı Preveze'de yenmesi, şöhretini, erişilmez 

bir zirveye ulaştırdı. 
Fransa Kralı François 1, Kanuni'den Charles 

Quint'e karşı yardım istemişti. Barbaros, donanma
sıyle Nis'e gitti. Bu şehri aldı . Charles Quint'in do
nanmasın ı perişan ederek Fransız hükümdarını kur
tardı . 

Barbaros Hayrettin Paşa, 28 Eylül 1546'da ha-
yata gözlerini yumduğu zaman, arkasından bütün 
dünya denizcileri ağlıyordu . Beşiktaş sahilinde top
rağa verildi. Türbesi ve anıtı oradadır. 





Turgut Reis 
1485 - 1565 

BARBAROS Hayrettin Paşa'yla beraber Preveze 
Savaşı'na katılan ve Osmanlı İmparatorlu{fu'nun 
genişleme devrinde zaferden zafere koşan ünlü 
bir Türk denizcisidir. Muğla'nın Seraloz bucağına. 
bağlı bir sahil köyünde doğmuştur. Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde. J;cendi fethettiği Trablus Bey
lerbeyliği'nde 11 yıl kalmış ve ikinci Malta kuşat
ması sırasında şehit düşmüştür. Türbesi, Trablus
garp'ta, kendi yaptırdığı camiin avlusundadır. il 

D ONYA Denôzcmk Ta'1hô'ne adono alton harlle.
le yazdıran büyük Türk amirali Turgut Reis, 1485'te 
Muğla'nın Seraloz bucağına bağlı bir sahil köyünde 
doğdu. Babası, Veli adında, fakir bir çiftçiydi. Tur· 
gut' u da .:O sapanın başında, kendine yardımcı bir 
rençper olarak yetiştirmeyi düşünüyordu. Oysa, da
ha küçük yaştan beri o, sahilde kayıkların arasında 
dolaşmaktan, palamarlarla oynamaktan, dümen ye· 
kelerine oturmaktan zevk duyardı, 

Turgut, büyüdükçe, denize karşı aşırı düşkün
lüğü de vazgeçilmez bir arzu halini aldı ve denizci 
olmayı kafasına koydu. 

O zamanlar, Ege'de, Akdeniz'de dolaşan kor
san gemileri arasında, sık sık sahillere adam salıp, 
levent toplayanlar vardı. Turgut, bunlardan birinin 
arac ılığıyle, nihayet güçlü bir korsan gemisine gir
meyi başardı. Önceleri, sıradan bir leventken, kısa 
zamanda zekası, bilgisi ve cesaretiyle kendini gös
terdi. 

iki yıl gibi göz açıp kapamaya dek bir zaman 
içinde, leventlikten, kaptanlığa yükselen Turgut, kü.
çüklükten beri hayallerinde yaşayan nefis bir tek
neye sahip olmayı başardı. 

Turgut Reis'in, tarihe şan veren denizcilik ha
yatı, işte bu küçük teknede filizlenmişti. Önceleri 
tek başına koca gemilere saldırıyor, onları talan 
edip, önüne katıyordu. Osmanlı lmparatorluğu'nun 
ticaret gemileri, onun sayesinde derin bir nefes al
dılar. lspanyol, Ceneviz, Portekiz kalyonları, ona 
rastlamak korkusuyle rotalarını bile şaşırmaya baş
ladılar. Böylece Turgut Reis, c;ok geçmeden korsan 
amiralliğe yükseldi. 

O sıralarda, Barbaros · Hayrettin Paşa'nın namı 
da bütün Akdenlz'de bir bayrak gibi dalgalanıyor
du. Preveze Deniz Savaşı'na yakın günlerde, Tur
gut Reis, emrindeki filoyla, Barbaros'a iltihak etti 
ve Preveze Deniz Savaşı'nda, ihtiyat kuvvetlere ko
muta ederek, bütün ustalığını gösterdi. 

Turgut Reis, Akdeniz'deki başarılarıyle dillere 
destan olurken, 1540 baharında büyük talihsizliğe 
uğradı. Korsika adasının Firoleto limanında demir
lemiş, gemilerinin kalafat ı ile uğraşırken, müttefik 
Avrupa devletlerinin büyük donanması tarafından 

ani baskına uğratıldı. Turgut Reis, ünlü Amiral 
Andrea Dorya tarafından kıstırıldığını ve onunla dö
ğüşmekte olduğunu sanarak, arkadaşı Salih Reis ile 
beraber, çaresiz teslim olmaya karar verdi. Oysa, 
baskın yapan kuvvetlerin başında, Andrea Dorya' 
nın yeğeni Janetino Dorya vardı. Turgut Reis ve 
Salih Reis bu tüysüz, körpecik haçlı komutanını gö
rünce kahırlandı ve: 

«Aman Ya Rabbim, şu çocuğa mı esir düşecek
tik ... » diye büyük teessürünü gizlemedi. Turgut 
Reis'i ele geçirmenin sevinci içinde şımaran haçlı 

komutanları ona yapmadıklarını bırakmadılar. 
Barbaros Hayrettin Paşa, Kanuni Sultan Süley

man'ın emriyle Fransızlara yardım etmek ve Fran
çois l'i, Charles Quint'in elinden kurtarmak üzere 
Fransa sahillerine gelerek, Toulon'da demirlediği sı

rada, bir filo ile Genova'ya gitfi. 
- «Ya Turgut Reis ile Salih Reis'i geri verirsi· 

niz, ya da Genova ile beraber, bütün Fransız sahil
lerini serapa yakarım ... » diye haber saldı. Bunun 
üzerine büyük korkuya düşen Cenevizliler, hemen 
Turgut Reis ile Salih Reis'i iade etmekten başka ça
re bulamadılar. Turgut ve Salih Reis'ler, Barbaros 
tarafından büyük törenle karşılandı. 

1546'da Barbaros Hayrettin Paşa vefat edince 
onun yerine Kaptan-ı Deryalık'a getirilecek en ehli
yetli kimse olarak, hep Turgut Reis' in adı dolaşı
yordu. Lakin Kanuni, Barbaros'u hizmete çağırırken 
gösterdiği basireti, Turgut Reis için gösteremedi. Os: 
telik araya saray entrikaları da girdiği için 1551 'de 
lstanbul'a gelen Turgut Reis'e Kanuni Sultan Süley
man tarafından sancak beyliği verilmek istenildi. 
Oysa Turgut Reis, kendi fethettiği Trablus Beyler
beyliğini istiyordu. Onun bu arzusu · biraz geç ger
çekleşti ve Turgut Reis 11 yıl Trablusgarp Beyler
beyliği'nde kaldı. 1556 yılında açılan Malta seferine 
katıldı. 80 yaşındaydı. 13 gemi ile Malta adasına 

geldi ve kuşatmanın yanlış başlatıldığını görerek kı
zıp köpürdü. Dönüş olmıyacağını anlayarak savaşa 
olanca gücüyle katıldı. 1565 yılı haziranın 16. günü 
yapılan hücumda savaşı yönetirken St. Angelo Kule· 
sinden atılan güllenin parçaladığı kayadan iri bir 
parça sıçrayıp başına çarptı ve Turgut Reis'i yarala
dı . Ancak 5 gün yaşayabildi ve ruhunu teslim etti. 



TURGUT REIS'IN ŞEHADETi 



Fuzuli 
1495 - 1556 

BAÔDATLIDTR. Hille Müftüsü Süleyman'tn ol}lu
dur. Asıl adı Mehmet'tir. ô mrünil Bağdat ve ıs.er
belô.'da geçirip l rak'tan dışarı çıkmadı. H azret-i 
H üseyin türbesinin kandilciliğiyle geçinirdi. H oca
sı Rahm etullah Ef endi'nin kızı. Rahime'yle evlen
di ve Fazlullah adında bir oijlu oldu. Tasavvuf de
nilen felsefe görüşüne bağlı. dini bütün, çok lirilc 
oır şairdir. Ley la i le Mecnun mesnevisi en değerli 
eseridir . Bu deijerli eser pek çok dile çevrilmiştir. il 

MEHMET, o kadar':,lçak. gönüllü bôr ônsand• kô, 
şiirlerinde Fuzuli (fazlalık) adını kullanırdı. Neye 
böyle yaptığ ı sorulduğunda «Herkes başkasının şii

rini kendi malı gibi gösteriyor ismim bu olunca kim
se benimkilere tenezzül etmez, ya da başkasının şii

ri benim sanılmaz» diye karşılık vermiştir. 

Fuzuli son d e rece bilgili ve ça lışkan bir insan
dı . Oğlu Fazı (e rdem) in de öyle olması için çokça
lışmıştı . Ama, olmadı. Çünkü Fazlullah, gayet tem
bel, kabiliyetsiz bir çocuktu . Bunun üzerine zama
nın şairlerinden biri Farsça: 

«Fazıl peder-Ü püser fuzuli» 
yani, as ı l erdemli olan babası, oğlan tamamiyle faz
la lık, mısraını söylemişti. 

Bütün şiirlerinde kendini Tanrı aşkına adamış 

olan Fuzuli, geçim sıkıntısı içinde kahroluyordu. 
Bağdat'ı Kanuni fe thedince, onun komutanına, pa
dişah için kasideler, övgü şiirleri sundu. Bu saye
de Bağdat vakıflarının ziyadesinden, yani vakfa 
harcadıktan s~nra artakalan paradan günde do~uz 
akçe maaş bağladılar. Zavallı Fuzuli, hiç bir zaman 
bu parayı alamadığı için, sonunda, Bağdat'ta barı
namadı, biraz dış mahalle sayılan Hille' ye çekildi. 
Hüseyin Türbesinin bekçiliğiyle, yani türbeye bıra
kılan adak paralarından bakım fazlasıyle geçinmeğe 
çalıştı . Ama, Kanuni 'nin fermanlarına tuğra basan 
Nişancıbaşı Celal zade Mustafa Çelebi'ye de «Şika
yetna me» diy~ ün yapmış, dokunaklı bir yergi ör
neği o lan mektubunu yollamadan edemedi. Bu eser, 
o zaman ın resmi dairelerinde insanların nasıl çalış
madıklarını gösteren dili sanatlı, edebiyat değeri bü
yük bir belgedir. Mesela, hakkını istemeğe giden 
Fu?.Uli'nin : «Se lam verdim, rüşvet değildir deyü al
madılar» sözü, hiciv şaheseridir. 

Daha önce, Safevi Hükümdarı Şah lsmail, Bağ
dat ' ı zaptedince, ona da «Beng ü bade (Afyon ve 
içki),, adl ı bir mesnevi sunmuştu. Bu eserde afyon
la şarabı konuşturur ve bunlardan her biri, kendini 
över. Derler ki Fuzuli'nin bu mesneviyi yazması, as
lında Yavuz' la Şah İ smail arasındaki mektup düe l
losuna bir edebi şekil kazandırmaktır. Bu bakımdan 
sembo lle r yerini bulmuştur: Şah lsmail-i Safevi, eser
de afyonla, Yavuz ise şarapla temsil edilmiştir . 

Ke rbela olayın ı anlatan «Hadika-t-üs-süeda»sın-

d an başka, şairin en önemli eseri «Leyla vü Mecnun» 
mesnevisidir. islam dinini kabul etmiş toplumların 
edebiyatl'arında ortak konular çok görülür. Nitekim 
15. yüzyılda Alişir Nevai gibi gerek Türk, gerek 
Arap veya lranlı birçok şair bu konuyu işlemiştir. 
Ama hiçbiri, Fuzuli' nin ulaştığı «Neoplatonik aşk» 

anlayışına, tasavvuf görüşüne ve ifade lirizmine ula
şamamıştır. Denebilir ki, dünya edebiyatında Fuzu· 
li ' nin Leyla ve Mecnun'u tektir: 

Git, derdime sen deva . değ ilsin 

Biganesin, aşirıa değilsin 

• • • 
Gördü ki bir avcı dam kurmuş 
Damına gaza ller yüz urmuş 
Bir ah'u esir-i damı olmuş 

Kan yaşı kara gözüne dolmuş 

Boynu burulu ayağı bağ l u 

Şehla gözü nemlü canı dağlu 
Sayyad sakın cefa yamandır 
Bilmezsin mi k i kana kandır? 

gibi mısraları bu eseri baştan başa şiir haline getirir. 
Leyla ile Mecnun, doğduklarından itibaren birbir
lerini sevip ancak ölümden sonra birleşebilirler ki, 
burada Leyla Tanrısal güzelliği, Mecnun da ona 
karşı duyulan çekilişi temsil etmektedir. 

Büyük şairimiz Fuzuli'yi, zaman zaman Araplar 
ve lranlılar ken'dilerine maletmek istemişlerdir. Oy
sa, öz be öz Türk'tür. Oğuzlar'ın Bayat kabilesinden 
gelir. Farisi divanının giriş bölümünde, kendisinin 
halis Türk olduğunu gayet açık bir dil ile belirtmiştir. 

Fuzuli, bu girişte şöyle der: 
«Aslım Türk, ana dilim Türkçe'dir. Arapça'yı il· 

mi mübahaseler esnasında, Farisi'yi de arzu ettiğim 
zaman kullanırım. Çocukluğumdaki şiirlerim, daima 
ana dilimle, yani Türkçe sadır olmuştur ... » 

Fuzuli, devrinin fen ve tıp ile ilgili bilgilerini de 
iyi öğrenmişti. Nitekim, onun • Ruhname• yahut 
«Sıhhat ve Maraz» isimli risalesi, şairin hekimlik il
miyle de \Jğraşm ı ş bulunduğunu gösterir. 

Fuzuli, sadece Türk Tarihi'nin iftiharla kaydet
tiği bir şair değil, bütün dünyanın yakından tanıdığı 
kişiler arasındadır. Onun Türkçe, Arapça ve Farisi 
divanlarından başka, «Hadikatüssüada»sı da başlıca 
e se rleri arasındadır. 





Kanuni 
Sultan Süleyman 

1494 - 1566 

DÜNYANIN «Muhteıem», biz Türklerin ise «Ka
nuni» adıyle andı{lımız ünlü Osmanlı Padişahı, 
27 nisan 1495 günü, babası Yavuz Sultan Selim'in 
vali olarak bulundujju Trabzon'da doj)du. 1520 yı
lında tahta çıktı ve en uzun süre saltanat süren 
Osmanlı Padişahı oldu. 46 yıl tçinde Osmanlı Pa
dişahı oldu. 46 yıl içinde Osmanlı devleti en yük
sek noktasına ulaştı. Torununun ol)lunu gördük
ten sonra 7 E11lill 1566'da Zigetvar muhasarası 
sırasında harp meydanındaki otaj)ında öldü. il 

YAVUZ SULTAN SELiM gôbô bk babanın b o
raktığı tahta çıkan genç padişah Sultan Süleyman 
Han, daha ilk icraatı ile bir adalet siyaseti güdece
ğini göstermişti. Mesela Mısır'dan babasının bera
ber getirdiği önem 'cişileri serbest bırakmış ve ib
rişim yasağını da kaldırmıştı. lran'a karşı bir boy
kot maksadıyle konmuş olan bu yasak çok tüccar 
için şikayet konusu idi. Bu nedenle, malları müsa
dere edilmiş olanlara da bunlar iade edilmişti. Bu 
arada adı sayısız suiistimallere karışmış bulunan Do
nanma Kumandanı Cafer Bey' in muhakeme sonucu 
idamı da halk arasında gayet olumlu karşılanmıştı . 

işte bu gibi adil icraatının yanı sıra dedesi Fatih 
Sultan Mehmet gibi bir de c.Kanunname» çıkarmış 
bulunması, onun adını pek kısa bir zamanda cc Ka
nuni» ye çıkartmıştı. 

İmparatorluğun sınırlarını doğuya doğru geniş
leten babası Yavuz Sultan Selim' in aksine olarak 
Kanuni Sultan Süleyman imparatorluğun Avrupa'da 
genişletilmesi siyasetini gütmüştü. Belgrad'ın tek
rar a l ınışı, Rodos'un ele geçirilmesi, Fransız Kralı 
François l' in Charles Quint' in elinden kurtarılması 

için Kanuni'ye elçi göndermesi ve bu sebeple yapı
lan deniz ve kara harekatı, Macaristan seferi, Mo
haç meydan muharebesi, Budin' in fethi, ikinci Ma
caristan seferi ve Viyana'nın kuşatılması, uçuncü 
Macaristan ve Alman seferleri hep bu siyasetin so
nucu idi. Bu arada doğu da ihmal edilmemiş, İran 
ve Bağdat seferleri yapılmış, Kızıl Deniz'den Hint'e 
kadar her yere donanmalar gönderilmiş, Aden ve 
Yemen de imparatorluk sınırları içine alınmıştı . 

Osmanlı tarihinin en ünlü simaları da Kanuni 
Sultan Süleyman'ın saltanatına rastlayan bu ccaltın 

çağ» da görülmüştü. 
Bu •altın çağ» da, Osmanlı imparatorluğu hari

tada e n geniş şeklini almış ve üç kıtaya kol salan 
Kanuni Sultan Süleyman •Cihan Padişahı• namıyle 
anılmaya başlamıştı . 

71 yıllık muhteşem yaşantısının onüçüncü ve so
nuncu seferi Zigetvar üzerine oldu. Vergiye tabi 
tuttuğu Alman lmparatoru'nun sözünü yerine getir
mediğini gören Koca Kanuni, yaşlı, hasta ve bitkin 
haline rağmen bu Sefer-i Hümayun'a çıkmıştı . Ken
disini hiç de iyi hissetmiyordu. 

ilk defadır ki bir Sefer-i Hümayun'da araba için
de yol alıyordu Koca Kanuni. 46 yıllık saltanatının 
10 yıl 3 ay 5 gününü seferlerde at sırtında geçir
mı~tı . 5 Ağustos 1566 günü, Macaristan toprakla· 
rı üzerinde, Almanların elinde bulunan Zigetvar Ka
lesi' nin muhasarası başladı . Kanuni Sultan Süleyman 
Han, Otağ-ı Hümayun'undan bu kuşatmayı izliyor· 
du. Her geçen gün biraz daha bitkinleşmekteydi 71 
yaşındaki Cihan Padişahı. Kuşatmanın birinci ayı do
larken artık yatağından kalkamaz hale gelmişti. 

Bin bir şan ve şerefle dolu bir ömür tükenmek üze
re idi artık . Piri Mehmet Paşa, Makbul lbrahim Pa
şa, Ayas Paşa, Hadım Süleyman Paşa, Rüstem Pa
şa, Semiz Ali Paşa, Sokollu Mehmet Paşa gibi bü
yük sadrazamlar, Barbaros Heyrettin Paşa , Aydın 
Reis, Piri Reis, Turgut Paşa, Seydi Ali Reis gibi ya
man kaptan-ı deryalar, Piyale Paşa, Uluç Ali Reis gi
bi namlı denizciler, Devlet Giray, Lala Mustafa · Pa
şa gibi ünlü kumandanlar, Koca Mimar Sinan, Ka
rahisari, Nakkaş lbrahim, Fuzuli, Baki gibi ölümsüz 
eserler bırakan dev sanatçılar arasında geçen 46 yıl
lık saltanatın son demleri gelmişti. 

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat g ibi 
Saltanat ded ik leri bir cihan gavgaasıdır 
Olmaya baht-O saadet dünyede vahdet gibi 

ölümsüz mısraların da güçlü şairi olan Cihan 
Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, 7 Eylul 1566 
cumartesi günü sabaha karşı harp alanındaki Otağ-ı 
Hümayôn'unda top sesleri, kılıç şakırtıları, kös güm
bürtüler! ve mehter növbetleri arasında son ne fesi
ni verirken Zigetvar Kalesi düşmek üzere idi. Bu 
nedenle büyük Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa, Ci
han Padişahı'nın vefatı haberini askerden sakladı . 
Otağda, Hekimbaşı Kaysunizade Mehmet Çelebi ta
rafından tahnit ameliyesi yapıldı. Bu ameliye sıra
sında hazır bulunan Hünkar Başimamı Derviş efen
di dini icapları yerine getirdi. 

Ve üç kıtaya hükmeden koca imparatorluğun 
büyük padişahı, tesadüfün garip b ir cilvesiyle üç 
ayrı yerde kılınan üç cenaze namazı sonunda lstan
bul'da adını taşıyan camiin yanındaki türbesinde 
ebedi istirahatgahına tevdi olundu. 





Pi'iReis 
1501 - 1554 

ÜNLÜ bir denizci. alim bir coğrafyacıdır. Asıl is
mi Ahmet Muhittin olan Piri Reis, Gelibo
bolu'da doğdu. Ünlü denizci Kemal Reis'in yanın
da yetiş ti. Bi r süre Barbaros ile beraber çalıştı. 
Türk sancağını Hint denizlerine kadar götürdü. 
Akdeniz'in bütiln sahillerini anlatan coğrafya ki
tabı ile cıKitabı Bahriyyeıı adlı eseri ve çok bü
yük tarihi bir değer taşıyan meşhur atlası vardır. 
1554 yılında Kanuni tarafından boynu vurduruldu. il 

'iRi REIS'ôn ;y; bôr den;zd olduğu ;nk;h ka
bul etmez bir hakikattir. Ancak denizcilik tarihimiz
de hiç bir zaman bi ~<trbaros'un, bir Turgut Reis'in 
çapında yer işgal ed~mediği de gerçektir. Ona en 
büyük ünü kazandıran denizciliğinden ziyade de
nizcilik konusunda bıraktığı büyük eserlerdir. Coğ
rafya kitabında bütün büyük denizlerin sathı, akın
tıları, koyları, körfezleri, boğazları, limanları birer 
birer bütün teknik ve coğrafi yönleriyle öylesine 
izah ediln:ıişti r ki, yüzlerce yıl sonra en ileri teknik 
ve şartlar altında hazırlanan eserlerde dahi bu kitap
tan geniş ölçüde yararlanılmıştı. 

Bu arada Pirf Reis'in en büyük eseri olan meş
hur Atlas'ında bugünün ilginç coğrafyasına benzer 
bir mükemmeliyet göze çarpmaktadır ki, bu da onl.{n 
büyük bilginlik değerini ispat eden bir eseridir. 

Piri Reis'in bu büyük eseri, Türk Tarih Kurumu 
I tarafından bastırılmış, üzerinde birçok coğrafya bil-

gini önemli incelemeler yapmıştır. 

1 

Ünlü denizci Kemal _Reis 'in yeğer:ıi olan ve bu 
büyük deniz kurdunun yanında yetişen Ahmet Mu
hittin, kahraman bir muharip olduğu kadar deniz
cilik bilgisi ile de bilhassa kendisini göstermiş ve 
bir süre Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında da 
vazife görmüştü. Dayısı Kemal Reis'in yanında ka
tıldığı Fransa ve Venedikliler üzerinde yapılan hü
cumlarda ilk kahramanlıklarını gösteren Piri Reis, 
ikinci Bayezit zamanında lnebahtı ve Mondon se
ferleri ile Mora sahillerinin alınmasında denizcilik 
hayatının en büyük başarılarına ulaştı, Akdeniz'e 
dehşet saçan bir Türk denizcisi olarak ijn yaptı. 

Hammer Tarihi'nde Piri' Reis için «İkinci Bayezit 
zamanında namını dehşetaver bir marufiyetle sahip 
etmişti» denilmektedir. Pirt Reis kahramanlıklarının 
yanında ilmi, irfanıyla da çok sevilir, sohbetleri dai
ma ilmi bir oturum halinde cereyan ederdi. 

Birçok kurt denizcinin ona çeşitli denizcilik 
mesele lerini danıştığı, fikirlerinden istifade ettik leri 
tarihi kayıtlarda sık sık geçer Ayrcıa bu kayıtlarda, 
bilgin denizcinin, gösterilen öüyü k saygıya gayet 
mütevazı şekilde mukabele ettiği, hatta kendinden 
yaşlı denizcilerin yanında ayağa kalkıp, onları baş 

~öşeye oturttuğu da belirtilmektedir. 
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süley-

man'ın devrinde Barbaros ile berabe r çalışan Piri 
. Reis daha sonra Kanuni tarafından Mısır Donanma· 
sı Kumandanlığı'na getirildi. 

Hadım Süleyman Paşa'nın Kızıldeniz ve Hini 
Okyanusu seferinde zaptetmiş olduğu Aden'i da~ 
ha sonra ahalisi Portekizlilere teslim etmişti. Aden 
ahalisinin bu hainliğine fena halde kızan Kanunı 
Sultan Süleyman, şehir ve kalenin Portekizlileriıt 
elinden geri alınması vazifesini Mısır Donanması 
Kumandanı Piri Reis'e verdi. 

30 parça gemi ile yola çıkan Piri Reis, Arabis
tan Yarımadası'nın Umman Denizi'ndeki kıyılarında 
bulunan Portekiz kalelerini zaptettiği gib~ Aden K~ 
lesi'ni ve şehrin i de Portekizlilerin elinden kurtardı;. 
buralardan pek büyük ganimet aldı. Donanma Bas{ 
ra'ya vard ığı zaman Piri Reis kuvvetli bir Portekit 
filosunun Hürmüz Boğazı'nı kapatmak üzere yol 
çıktığını haber aldı. 

Bu arada bir basiretsizlik de yapmıştı Piri Rei 
Aden körfezinde stratejik bakımdan pek önemli b' 
rolü bulunan Hürmüz adasını, ada ahalisinin ver 
diği çok kıymetli hediyeler karşısında zaptetmekten 
vazgeçmiş, böylelikle büyük bir üs'den mahrum kal· 
mıştı. Piri Reis, ikinci büyük hatasını Portekiz geo 
milerinin Aden körfezini kapatmak üzere bulundu
ğu haber aldığı zaman işledi. Hiç olmazsa bu sefe 
sırasında elde ettiği ganimet ve serveti kurtarma 
için emrindeki 30 parça geminin 27'sini müretteb 
tını dağıtıp Basra'da bırakıp, ganimeti yüklediği ·· 
parça gemi ile sessizce ayrıldı ve Aden körfezin 
den çıkıp Mısır'ın yolunu tuttu. 

Onun bu basiretsizliği, kendisini çekemiyenler 
ı çın büyük bir fırsat oldu. Muarızları Kanuni Su~ 
tan Süleyman'a, bire bin katmak suretiyle tezvir 
iftiralarda bulundular. Koskoca bir donanmanın böy 
lesine terkedilmesi, stratejik önemi haiz bir adanı 
ganimet karşılığı bağışlanması zaten Kanuni Sulta 
Süleyman gibi büyük bir cihangiri fena halde kız 
dırmıştı. Daha donanması Mısır'a dönmeden Piri R 
is'in kellesinin vurulması fermanını Mısır'a ulaştır. 
mıştı Kanuni Sultan Süleyman. 

Türk denizcilik tarihinin en büyük bir alimi ol 
rak tanınan Piri Reis işlediği hataların cezasını k 
lesini vererek ödec:{i. 





· Sokollu 
Mehmet Pasa 

1506 - 1579 

BİR devşirme oDlanı olarak geHp ilç padtşaha 
vedrt dzamlık yaptı, Bosna'nın Sokoloviç kasaba
sında doDdu, Edirne SaraJtt'nda yetişti. Saray Ka
pıcıbaşıl$, Kaptanı Dervfllık ve Rumeli Valiliği 
yaptı. Tamşvar kalesinin alınmasında gösterdiği 
başarıdan l:itürü vedr, 1564' te de veziri azam oldu. 
Kanuni. il. Selim ve ili. Murat'a veziri azamlık 
ı,ıaptı. ·Deli olduDu sÖJllenen bir Boşnak tarafından 
hançerlenerek öldürüldü. Türbesi Eyüp Sultandadır il 

s OKOLLU MEHMET PAŞA'non büyük devlel 
adamı şahsiyeti, tarihimiz sayfalarını kaplayan çe
şitli önemli olaylar, yine tarihimize geçmiş büyük 
sözleri ile olduğu kadar, gerçekleştiremeden öldü
ğü iki büyük projesi ile de görülür. Bu projeler, 
dünyanın en büyük iki kanalımı "" c.ılmasıyle ilgili
dir. Birincisi, Don ile Volga ırmaklarını birbirine bağ
layacak olan kanaldı. Bu kanal açılabilseydi, Kara
deniz'deki Türk Donanması'nı kolaylıkla Hazar De
nizi'ne indirmek mümkün olacaktı ki, bu da Türk
lerin tekrar Orta Asya'ya sarkmalarını gerçekleştire
cekti. ikinci proje ise Süveyş Kanalı'nın açılmasıydı. 
Bu takdirde Akdeniz'deki Türk Donanması rahat
lıkla Hint Okyanusu'na hakim olabilecek ve dünya
nın en zengin ticaret yolu Türk hakimiyeti altına gi
recekti. Bu iki büyük kanalla ilgili bütün projeler 
hazırlanmış, hatta Don - Volga kanalının açılması 

işine dahi başlanmıştı. Ancak beklenmedik ölümü 
bu projelerin gerçekleşmesine engel oldu. 

Sokollu Mehmet Paşa, geceleri çok erken ya
tar; sabah olmadan kalkıp ibadetini yaptıktan sonra 
katibine özellikle tarihi kitaplar okutarak bunu can 
kulağı ile dinler ve tarihte geçmiş her olaydan bir 
ibret dersi çıkarmaya çalışırdı. Bir sabaha karşı ka
tibine «Kosova harbini oku» demişti. Katip bu bü
yük savaşın hikayesini okumaya başlamış, sıra Mu
rat Hüdavendigar'ın zafer meydanında bir Sırplı ta
rafından hançerlenerek öldürülüşüne geldiği zaman 
Sokollu. · hıçkırıklarını tutamamış ve ellerini açıp, 

•-Yarabbim, bana da böyle bir şehadet nasip ey
lel• d iye dua etmişti. Ve o gün ikindi üzeri •Divan» 
toplantısından çıktığı sırada, oraya kadar nasıl gir
diği belli olmayan meczup bir derviş tarafından 

hançerle kalbinden vurulmak suretiyle öldürüldü. 

Veziri azamlığa, •Cihan Padişahı» olarak anıları 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından getirilmiş ve bu 
ulu hakana iki yıl hizmet etmişti. İhtiyar padişah, 
on üçüncü ve sonuncu seferi sırasında Ordu-yu Hü
mayun Zigetvar önünde savaşırken hastalanıp yata
ğa düşmüş ve Zigetvar düşmek üzere iken otağın
da son nefesini vermişti. Sokollu, zeka ve dirayeti
ni bu kritik anda göstermesini bilmiş ve hünkarın 
vefatını bütün ordudan saklamayı başarmıştı. Hatta 

asker şüphelenip de maneviyatı bozulmasın diye, 
Kanuni Sultan Süleyman'ın kaftanını giyerek otağın 
önünde bile bizzat durduğu olmuştu. 

Sokollu, Kanuni'nin oğlu il. Selim'in damadı 
idi. Ulu hakanın '4efatından sonra, kendisinden on· 
sekiz yaş küçük olan kayınpederinin lstanbul'da tah· 
ta çıkması ve sonra Macar ovalarındaki Ordu-yu 
Hümayun'a yetişmesine kadar geçen 51 günlük za. 
man zarfında Kanuni'nin ölüm haberini askerden giz· 
ledi. Bu sürenin içinde Zigetvar fethedilmiş ve M1· 
car ovalarındaki Türk hakimiyeti bu zafer ile per· 
çinlenmişti. Kayınpederinin hükümdarlığı sırasında 

koskoca imparatorluğu yöneten kişi olan Sokullu, il, 
Selim'in vefatından sonra tahta çıkan il. Murat'a da 
beş yıl vezir-i azamlık yaptı. 

Kıbrıs adasında çetin savaşlar cereyan ederken 
Venedikliler Lepanto'da Türk Donanmasına ağır bir 
darbe indirmişlerdi . Veziri azamın bu sırada hu· 
zuruna kabul ettiği Venedik elçisine şu sözleri pek 
me~hurdur: 

•- Biz Kıbrıs adasını almakla sizin bir kolunu· 
zu kestik, si& ise lepanto'da donanmamızı imha el· 
mekle bizim sakalımızı kestiniz. Traş olan sakal da· 
ha gür biter, fakat kesilen kol yerine gelmez ... » 

lnebahtı yenilgisinden sonra tersanede, Türk 
Donanması'nın yeniden ihyasına çalışılırken, Kaptan·ı 
Derya Kılıç Ali Paşa'nın büyük bir bedbinlik içinde, 
gemiler yapılsa bile, bunlara lenger (çapa), pala· 
mar (halat) ve yelken teminine imkan olmadığını 
söylemesi üzerine Sokollu'nun büyük bir hiddetle 
Kaptan-ı Derya'ya şu haykırışı da tarihe geçmi~tir: 

•- Bre paşa... Sen henüz bu devlet-i aliyeyi 
bilmemişsin. Böyle itikat eyle. Bu devlet ol devlet· 
tir ki, murad edinirse cümle donanmasın lengerle
rin gümüşten, resenlerin ibrişimden, yelkenlerin at· 
tastan itmekte (etmekte, yapmakta) güçlük çekme 
Hangi geminin mutad üzere alatı ve yelkeni yeti 
mezse benden alırsın ... » 

Sokollu Mehmet Paşa'nın bu sözlerinde devi 
tin ihtişamı olduğu kadar kendi şahsi servetinin 
büyüklüöü gizlidir. İki met~eye yakın boyu ile 
manlı tarihinin en uzun boylu devlet adamı ol 
Sokollu ayni zamanda devrinin 
olarak da tanınmakta idi. 





Pir Sultan Abdal 
. tHHH. Tf NGf ASU.f 

· DOÖUM ve ôliim tar ihi kesin olarak bilinmeyen 
aervi.5 şairlerımizdendir. Sıvas dolaylarında yaşa

mıştır. Şii ve Kızılbaş·tır. Kızı ağzından yazılan bir 
destand~ Kızılba.~ ·ıarı ayaklandırmağa kalkmış ol 
duğu. yakalanıp hapse atılarak sonunda asıldığı 
söylenmiştir. Bundarı da bir veya birkaç defa ev
le11di(Ji .~onucu çıkarılmaktadır. Bir şiirinde «Beli
nin büküldiiğüıınü.. «Dilerininş dôküldüğüıınü de 
sôyler ki bu da çok yaşadığım göstermek tedir. il -- - __ ...... ,,...~ ~ - - - ----= 

SOYU Yemen'den gelme olan Pfr Sultan'on a$<1 
adı Haydar'd ır. Alevi'ler, yani Hazreti Ali'yi Muham
met'e tercih edenler genellikle soylarını ona ve Ye
men'e bağlarlar. Ha- retin bir Kızılbaş tarikatı olan 
Bektaşilik 'teki merte 1eıeri aştığı, unvanlarından bel
lidir: Tarikatın en yaşlılarından olduğu için «Post»a 
oturmuş ve «Pir» unvanını, «Dede Sultan» lakap
larını haketmiştir. Abdallığa gelin ce, Bektaşilikte «Be
dii» olan. yani mana aleminden yeryüzüne kıyafet 

değistirerek tebdil gezdiklerine inanılan kırk ulu
ya ·Abdal» derlerdi ki üç yüz veli, yani ermiş ara
sından seçilirle rdi ve kimler olduklarını yalnız ken
dileri bilirlerdi. Kırk Abdal'ın yedisine «Erkan» (di
rekler) , üçüne «Evtad », yani bağlayıcılar denirdi. Bir 
tanesi de kutup rütbesini alırdı. 

Pir Sultan, i şte o kırklara karışmıştır. Ancak, her
ne kadar Bektaşilik bir tarikatsa da Kızılbaşlık öyle 
değildir. Eylem ve politika yoluyle dünyaya gerek· 
li düzeni vermek Kızılbaşlığın şanındandı . Bu sebep
le Pir Sultan da eyle me kalkışmış ve Hızır Paşa tara
fından Sıvas'ta yakalanarak asılmıştır. 

Yürü bre Hız ı r Paşa 
Senin de çarkın kırılır 
Güvendiğin padişahın 

Ola ki bir gün devrilir 

dörtlüğüyle başlayan şiirlerde Pir Sultan'ın Hızır Pa· 
şa'yla davası anlatılmıştır. 

Evliya 'nın çoğunda olduğu gibi Pir Sultan'da da 
destan unsurları hayatını gerçeklerden masal hava
sına götürmüştür. Soyunun Ali'ye ve Muhammet'e 
dayandırılması, Hızır Paşa'nın kendisine gelerek him
met istemesi, Pir Sultan'ın : «Hızır, gün gele vezir 
olasın , ama yine beni arayasım> diye paşanın gele
ceğini haber vermesi, paşa, vezir olduktan sonra 
onu lstanbul' a konağına getirtip · yemek ikram edin
ce ıcSen zina ettiğin, ikram ettiğin yemeği ben de
ğil, köpeklerim bile yemez» diyerek onu kızdırma
sı hep bu destan unsur la rındandır. 

Rivayete göre Pir Sultan'ın asılışı da, Hızır Pa
şa 'nın kendisine «Üç şiir söyle ki, içinde Şah'ın ad ı 
geçmesin» dediği halde üc;ü de baştan başa lran Şa
hı 'na övgü olan şiirler söylemesindendir. 

Hızır Paşa bizi berdar etmeden 
Açılın kapılar Şah'a varalım 
Seyaseı gün leri gelip yetmeden 
Açılın kapılar Saha varalım 

Gönül çıkmak ister Şah'ın köşküne 
Can boyanmak ister Ali müşküne 
Pirim Ali, on iki imam aşkına 
Açılın kapılar Şah'a varatlm 

diye başlayan şiiri de bunlardandır. 

Pir Sultan Abdal, yalnız dervişçe şiirler değil , 

aşk ~iirleri de yazmıştır. Şu örnekte olduğu gibi : 
Ben de şu dünyaya geldim geleli 
Emanetten bir don giymişe döndüm 
Sahibi çıktı da elimden aldı 
Konı yerde koyun yaymışa döndüm 

O yar geldi geçti geri bakmadı 
Hendekler kazdırdım sular akmadı 
Çok yuva bekledim c.ücük çıkmad ı 
Boş yuva beklemiş yoz kuşa döndüm 
Pir Sultan Abdal'ım bu dünya fani 
Baştan başa kim sürdü bu devranı 
Yarin bir çift sözü üşüttü beni 
Yüce dağ başında buymuşa döndüm 

Şair, tabiata da son derece bağlı görünmekte
dir. Onun: 

Öt benim sarı tamburam 
Senin aslın ağaçtand ır 

diye başlayan taşlaması gibi pek çok şiiri bugün ha
la dillerde dolaşmaktadır . 

Pir Sultan Abdal ile ilgili bilgilerin çoğunu, kızı 

Sanem Hatun'un ağıtından öğreniriz. Dilden dil~. gü
nümüze kadar gelen bu ağıt, onun darağacında can 
verdiğini, yanık, içli bir ifadeyle uzun uzun anlatır: 

Uzundu, usuldü dedemin boyu 
Yıldız'dır yaylası. Banaz'dır kövü 
Yaz bahar ayında bulanır suyu 
Sular çağlar çağlar Pir Sultan deyu 

Pir Sultan kızıydım ben de Banaz'da 
Kanlı yaş akıttım baharda güzde 
Dedemi astılar kanlı Sıvas'ta 
Darağacı ağlar ağlar Pir Sultan deyu. 





Baki 
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ASIL adı Mahmut Abdülbaki'dir. Bir müe221nın 
oğludur. Şair Zati'nin dükkanında saraç çıraklığı 
ederken zekası sayesinde medreseye verilmiş, da
ha sonra ilerlemiştir. Çeşitli kadılıklarda bulun
duktan sonra Anadolu ve Rumeli Kazaskerlikleri'nı 
kadar yükselmişse de. asıl istediği ıcŞeyhülisldm
lıkııa erişemeden ölmüştür. 4 padişah devrinde göz~ 
deliğini korumuş. ama çok kıskanılmış bir şairdir. 
En önemli eseri. Divan adıyle. toplanan şiirleridir . 

1 AKI EFENDi, konağonda, ,;n;,ı ; ,;n;,ı; dolaş• · 
yordu. Yetmişine yaklaşıyordu. Öyleyken sıska de 
necek kadar zayıf , hafifçe öne eğik, gözleri alev alev 
yanan, esmer, çirkince •İr adamdı, ama dinçti. için
de, en büyük ilim ve diı 1 makamı olan «Şeyhülislam)> 
olamamanın acısını taşıyordu. Kaç padişaha hizme t 
etmiş, kaç devletlinin iltifatını kazanmıştı. ~endisi 
n i, yükselişini çekemeyenler ne iftiralar atmamışlar- , 

dı ki ona... «Meyhaneler beytülharam, piri mugan 
şeyhulharem (Meyhaneler Muhammet'in evi, onu 
yöneten de meyhaneci)» gibi sırf gelenekte olduğu 
ve daha çok dervişlik taklidi sayılması gerektiği hal
de benzeri şeyler söyledi d iye az kalsın kendisini 
öldürteceklerdi. Oysa Baki gibi bir din bilginin böy
le sözleri belli bir maksat olmadan söylemesine im
kan mı vardı? Kanuni'nin ardından yazdığı ağıt, ha4 
la, Süleyman Çelebi'nin Mevlit'i gibi söylenmekte 
değil miydi? 

Çok olur yar, fakat yar-i vefadar olmaz 
sözünü boşuna söylememişti o. Elbette, ce naze na
mazını Fatih Camii'nde kıldıracak olan rakibi Şey

hü lislam Sunullah Efendi' nin, sanki olacakları bili· 
yormuş gibi yazdığı: 

Kadrini seng-i musallada b ilüp ey Baki 
Durup el kavşuralar kurşuna yaran saf saf 

beytini okuyacağını önceden kestiremezdi. Ne var 
ki, şiirleri arasında pek çoğu şimdiden atasözü değe
riyle halk arasında söylenegelmekteydi. Daha kim
bilir kaç yüzyıl da söyleneceğinden başka. Sırası düş
tükçe her bezgin: 

Bak i ka lan bu kubbede bir hoş sada imiş 
deyip geçecekti. 

Baki Efendi, sinirli sinirli dolaşıyordu. Nihayet 
kapı aralandı. Boylu boslu bir cariye, başı önünde, 
elleri göğsü üzerine kavuşmuş, içeri girdi. «Beni 
emretmişsiniz efem?» dedi. 

Şair gülümsedi. Gül yanaklı ca riyesine baktı : 

daha sarayd~n, haremden, hünkarın hediyesi olarak 
iki gün önce gönderilmişti. 

- Yaklaş bakayım Tuti ... Bana gel yavrum ... 
Adı Tüti (Dudu kuşu, dilbaz) olan cariye iki 

adım daha attı. Baki Efendi hala gülümsüyordu. Çün
kü, daha üç gün önce, kendisini hiç çekemeyen şair 
Nev'i ile atışmalarını hatırlıyordu. Baki, çirkin oldu-

ğu için kendisine Karga Baki denildiğini bilirdi. Nev'i 
Efendi, katibi ~avuğunu geri itere k, pek hevessiz ve 
adeta ısırgan bir sesle: 

- Tebrik ederim, Efendi hazretleri, Tuti'ye kon
dunuz ... deyince, şair: 

- Dudu dudu diye pek uçurma birader, her· 
halde o da benim gibi karganın . biridir ... 
deyip şairi mahcup etmişti. Ama sonra, Nev'i, ayak 
üstü bunun öcünü a lmış: 

Kahr-ı dehr i le o lur bülbül gurana hemnişin 
Yine şekvayı gurab ey ler, garabet bundadır 

diyerek, dünyanın talihsizi bir bülbül karga yla aynı 
yatağa düşer de, sonunda asıl karga şikayet eder, 
demeğe getirmişti. 

Baki Efendi, Tüti'ye sokuldu. Cariye gerçe~ten 
güzeldi. Yaşlı şair, samur kürkünü sırtından attı. El
lerini çırptı . Giren iç oğlanına: «Halvet» dedi. Ar
tık onları kimse rahatsız edemezdi. Cariyesini bile
ğinden tutarak yanına oturtmak iste di. Ama, uzun 
boyuna, dinç görünüşüne rağmen bu gaga burun
lu, esmer, gözleri korkutucu bir şekilde parlayan 
adam, kızcağızı fena halde ürkütmüştü. Bir an ken· 
disine sarayda, haremde öğretilen her şeyi unuttu 
ve toy bir küheylan gibi geri çekildi. 

işte ne olduysa o anda oldu. Neye uğradığını 
anlamayan Şair: Baki, birden ayağa fırladı. Hışımla ca
riyesine bir tokat attı ki, kapıda duran iç oğlanı he
men içeriye daldı. Gördüğü manzara şuydu: Os
manlı şiirinin en büyük üstadı, beynine sıçrayan kan 
sebebiyle birdenbire yaşlı bir kütük gibi mindere 
devrilmiş, can çekişiyordu. Baki'nin ölümü, böyle 
olmuştu. 

... Ve böylece Baki'den, bu kubbede baki ka
lan bir hoş seda oldu. Baki için büyük cenaze töre· 
ni tertiplendi. Bu töre1.1e, devrin . ünlü sanatçıları, 
devlet adamları katıldılar ve gözyaşları içinde top· 
rağa verildi. 

Baki, kendi kendini yetiştirmiş, medreselerde 
okumuş, adını çok g enç yaşta , devrin alimleri ara· 
sında duyurmuştu. 

Halep, Mekke ve Medine kadılıkları da yapan 
Baki' nin, divanından başka, «Mevahib-Ül-Ledünni· 
ye» ve «Hadis-i Erbain» tercümeleri ve «fezail-ül 
Çihat» isimli eseri ünlüdür. 





Köroğlu 
- - -- ----- -·· 

OHYSlUIH9t l\~I" 

UNLU bir destana konu olmuş bi r hal k kahrama· 
nıdır. Bu isimde, XVI. yüzyılda yaşamış bir halk 
şairi de vardır. Ama. tarihi kişiliği bilinemeyen, 
asıl Köroğlu. XV ı l. yüzyılda. Bolu ha valisinde ya· 
şamış, sonradan ünü bütün Anadolu·ya yay1lm•ş· 
tır. Babası Bolu Beyi tarafından gözlerine mil çek· 
tiri/erek cezalandırıldığı için Köroğlu diye tanın· 
mıştı r. Zulme karşı ayaklanıırak halkın hakkını ko· 
rııması . onu destan kahramanı haline getirmiştir. 

o NYEDİNCI yÜ>vol, Osmanh lmpmtoduğu ta· 
rihinde mer1• - ~ bağlı olmayan teşkilatın iyice mey--d ana çıktığı, buna karşılık, saraya bağlı, sadrazama 
bağlı beylerin, valilerin de yer yer başlarına buyruk 
olarak halka zulmedebi ldikleri bir devirdir. İşte böy
le bir devirde Bolu 6eyi Süleyman Bey, kendisine 
bunca yıl hizmet etmiş seyislerinden birine fena hal
de k ızarak gözlerine mil çekilmesini emretmişti. Bo
lu Bc y' i son derece katı yürekli, zalim bir adamdı. 
He rnekadar kendisini sevenler araya girdilerse de 
dediğinden dönmedi. Buyruğunu vaktinde yerine ge
tirmemiş olan zavallı uşağın gözleri kör edildi ve 
sıska bir ata bindirilerek kaleden dışarı atıldı. 

Yaralı seyis at sırtında yolda kalınca, sesini çok 
iyi b ilen hayvanın kulağına eğildi ve: 

- Dünya bana zindan oldu, beni köyüme gö
tür ... diye yalvardı. 

Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler, 
sonunda seyisin köyüne vardılar. Uzaktan at sırtın
da yığılı babacığının geldiğini gören onbeş yaşın
daki oğlu, ermiş yetmiş bir insan gibi onun ıstıra

bın ı anladı , koşup attan indirdi, anasının yanına 

getirdi. Seyis olanları ı< Hal ve keyfiyet böyle böyle» 
diye bir bir anlattı, oğulcuğundan öcünün alınma- · 
sın ı vasiyet ederek oracıkta ruhunu teslim etti. 

Köroğlu, onbeş yaşında atlandı. Babasına ve
rilen kır at canlandı, sıskalığı gitti, şahbaz bir hay
van oldu. Köroğlu, atına atladığı gibi dağlara çıktı. 

Kılıç kuşandı. Babasının intikamını almak üzere and 
içti. Yolda rastladığı bir çobanın sazını alarak ter
kisine asmıştı. Kime rastlasa hayvanını durdurur, sa
zın ı eline alır, tıngırdatarak Bolu Beyi'nin zulmünü 
anlatırdı . Her yerde aradığı bu zalim adama günün 
birinde rastlayacağını biliyordu. Giderek hayvanı 

rüzga r kesildi. Kılıcını havale ettiğinde Ali' nin «Zül
fi kar» ı gibi sekiz arşına kadar uzardı. Nerde bir yol
suzluk olsa köylü, .Köroğlu' na haber salardı. O da ge
lir, ortalığı düzene kordu. 

Bir gün Çamlıbel'de konaklamıştı. Bir kervancı
nın, yolcularından bir genç adamı soyup döverek 
uçuruma attığını gördü. Bir kılıçta kervancının ba
şını uçurdu. Öteki adamlar kendisine hayır dua et
tiler. Uçurumdan çıkardığı genç yolcu ise: «Haya
tımı kurtardın, gayri ben senin kulun kölenim» de-

---..... ---

di. Köroğlu onun adının Ayvaz olduğunu, kervanın 
da Bolu Bey'ine yük götürdüğünü öğrenince Ay
vaz'ı yanına aldı. Beraber yola çıktılar. Bir Köroğlu, 
bir Ayvaz, etrafı kasıp kavuran, fakir köylüyü ha
raca kesen zalim Bolu Bey'ini bulmaya çıktılar. Şeh
re yaklaştıkları sırada bir kale vardı. Sabahın bir 
vaktinde kale mazgallarından hazin bir şarkı duy
dular. Bu şarkıyle bir genç kız, kendisinin Bolu Be
yi'nin kızı olduğunu, babasının sırf kimseyi sevme
sin diye kendisini oraya kapadığını göz yaşları için
de anlatıyordu. Aldı sazı eline Köroğlu kıza sabır

lı olmasını, dönüşte kendisini kurtaracağını ünledi. 

Bolu'ya vardıklarında büyük bir alana halk top· 
lanmıştı. Şenlikler yapılıyordu. Köroğlu tebdil giye
rek pehlivanlar arasına katıldı. Bir bir hepsini alt et
ti. Sonunda Bolu Bey'i huzuruna çağırttı onu ve: 

- Bre pehlivan, sen kimsin? Seni muhafızla
rıma bey yaptım ... 
dedi. Köroğlu da: «işte ben o gözlerini kör ettirdi
ğin seyisin oğluyum» diyerek kılıcını çaldığı gibi 
herkesin dehşet dolu bakışları önünde Bolu Bey'i
nin kellesini uçurdu ve halkı bir zalimden kurtar
dı. Ondan sonra hemen Ayvaz'ı salıp kaleden Bey'
in kızını getirdi. Allah'ın emri, Peygamber'in kav
liyle kendine nikahladı. O tarihten sonra Bolu Bey'i 
olarak halka adaletle muamele eyledi. 

Bizden selam olsun Bolu Beyi'ne 
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır 
Ok gıcırtısından, kalkan sesinden 
Dağlar sada verip, seslenmelidir. 

Düşman geldi tabur tabur dizildi 
Alnımıza kara yaz ı yazıldı 

Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu 
Eğri kılıç kında paslanmalıdır 

Köroğlu düşer mi yine şanından 
Ayırır çoğunu er meydanından 
Kır at köpüğünden, düşman kanından 
Çevrem dolup, şalvar ıslanmalıdır. 

Köroğlu'nun karısı da öylesine cerbezeli, öyle
sine titiz bir kadındı ki, «Karısı da Köroğlu gibi» sö
zü halk arasında kısala kısala böyle kadınlara Köroğ

lu demek adet oldu . 





ICöprülü 
Mehlİlel Paşa 
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()SM ANLI imıxıratorlu!]u'nu. tarihe «Kadınlar Sal
tanatı» diye geçen en sıkıntılı günlerinde uçurnmım 
kenarından kurtaran büyük bir devlet adamıdır. 
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğdu. İlçenin adı 
o zaman Köprü idi. Köprülü Mehmet Paşa ve oğul· 

/arının hatırasıyle Vezirköprü oldu. Genç yaşta 
saray hizmetlerine giren Köprülü hak ederek yük· 
selmiş ve sadrazamlığa getirildiği zaman. devleti 
zor günlerden aydınlığa çıkarmasını başarmıştır. il 

OSMANLI lmpa,ato,luğu'nu, bütün ağ.,hğoyle 
içine düşmek üzere bulunduğu uçurumun kenarın
da yakalayıp çeken Köprülü Ailesi, Osmaniı tarihin
de başlıbaşına bir bölüm teşkil eder. 

Köprülüler devri Mehmet Paşa'nın sadrazamlı
ğıyle başlar . Köprülü Mehmet Paşa'nın kişiliğini ve 
nasıl çetin şartlar altında bu görevi yerine getirdiği
ni anlamak için o yıllardaki Osmanlıların durumunu 
incelemek gerekir. 

1655 yılında iV. Sultan Mehmet hükümdardı. 
lstanbul, askeri bir darbenin sarsıntısı içindeydi. Bu 
darbeden, «Meydanağaları» denilen soyguncu bir 
zümre peydah olmuştu. Sarayı ve Babıali'yi kılıç ve 
kaba kuvvetle tehdit ederek, devleti ticarethane ha
line koyan bu sömürücü ağaları ortadan kaldırıııal< 

için çeşitli tedbirlere bas vuruluyordu. Ama, nafi le ... 
Saray, yıllarca isyaı;t bayrağını çeken adamları vezir, 
vali ve sadrazam yaparak yatıştırmağa çalışıyordu. 

Ordu ve donanma tamamiyle çığrından çıkmış vazi
yetteydi. Sık sık kazan kaldırılıyor bazen de yeniçe
rilerle sipahiler birbirine silah çekiyorlardı. Hazine 
bomboştu. Asker maaş alamaz duruma gelmişti. Sa
rayda israf almış yürümüştü. Kaynanası Kösem Sul
tan'ı öldürten Turhan Sultan idareyi eline almış, dü
meni kırık devle t gemisini yürütmeğe çalışıyord u. 
Padişahın adı sanı okunmuyordu bile. İ şte Osmanlı 
imparatorluğu «Kadınlar Saltanatı» diye geçen o sı

kıntılı günlerdeydi. 
Venediklilerle harp, uzun yıllardan b eri devam 

ediyordu. Koca bir ordu Girit adasını zapte tmek için 
yarı aç, yarı tok direnip duruyordu. Bu bakımsız or
duyu Venediklile r adadan çıkaramayacaklarını anla· 
yınca 70 gemilik bir filo ile Çanakkale Boğazı'na gel
mişlerdi. Limni ve Bozcaada'y ı da zapteden bu düş
man fi losunu püskürtmek için gönde rilen do:lanma 
deniz harp tarihinde eşi görülmeyen bir yenilgiyi 
kabul etmiş ve harbe girmeden baştan kara etmek 
suretiyle sahile yanaşmıştı. Venedikliler d e balık av
lar gibi gemileri teker teker yakalayıp memleketle
rine götürdüler. 

O günlerde sadrazam tayin edilmiş olan Boynu 
Eğri Mehmet Paşa Şam valisiydi. lstanbul'a gelme k
te pek acele göstermiyordu. Çünkü, Diyarbakırlı bir 
tüccardan dul kalmış güzel bir kadınla yaptığı yeni 

evliliğinin ilk günlerini Halep'te geçirmekteydi. Ne
den sonra lsta nbul'a gelince de Venedik donanması 
tehlikesine karşı ançak şu sapık tedbiri alabilmişti. 

Sutlar üzerindeki evler yıktırılmış, oralara badana 
sürülmüş, düşman donanmasının böylece harap ls
tanbul surlarını yeni ve muhkem sanacağı düşü

nülmüştü. 

İşte bu sırada Mimar Kasım, Valide Turhan Sul
tan'a gelerek devlet gemisinin batmak üzere oldu
ğunu ancak bu durumdan yegane kurtuluş yolunun 
Köprülü Mehmet Paşa'yı sadrazam yapmak olduğu
nu söyledi. Turhan Sultan onun devlete pek faydalı 
olc:cağını sanmıyordu. 

70 yaşındaki ihtiyar vezir Köprülü Mehmet Pa
şa böylesine karışık bir devirde, ülke, iç ve dış bu· 
nalımla kıvır kıvır kıvranırken sadrazamlık mührü
nü Padişah Mehmet IV.'den aldı. Ama, mührü a lır

ken, padişaha şartları oldu. Padişah, ülkeyi kurtarır· 
ken, onun işine hiç karışmayacak, hakkındaki dedi· 
kodulara kulak asmıyacaktı. Bütün şartları kabul edil· 
di ve bir fırtına gibi işe koyuldu. 

ihtiyar Köprülü, çok sert başladı. Önce Çanak
kale önündeki Venedik donanmasını bertaraf edip, 
adaları kurtardı. Erdel'e (Romanya) sefer açtı. Sefer 
başarılı oldu. Saray etrafındaki muhteris devlet adam
larının dalavereleri artık eskisi kadar etkili olmak· 
tan çıktı. Zira, Köprülü onları teker teker zararsız 

hale getirdi. 
Köprülü kısa zamanda çok disiplinli bir düzen 

kurdu . Bu düzeni kurarken şiddetli davranmış, hat· 
ta fazlaca kan dökmüştü. Bu yüzden onu kınayan· 

lar oldu. Ama o günün şartları içinde, başka türlü 
davranamazdı. Anadolu isyanları, onun şiddeti sa
yesinde sönmüş, eşkiyalar temizlenmişti. 

Köprülü Mehmet Paşa, okur-yazar bir insan de
ğildi. Ama, zekası , tecrübesi ve kurnazlığı sayesinde 
çökmek üzere olan Osmanlı lmparatorluğu'nu kur
tarmayı başardı. Tarihimizin müstesna kişilerinden 

biri oldu. 5 yıl iktidarda kaldı ve 1661'de, 83 yaşın· 
d.:ı öldü. Hayata gözlerini yumarken yerine, oğlu 

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın · sadrazam olmasını 

vasiyet etmişti . Köprülü Fazıl Mustafa Paşa da, en 
az babası kadar üstün bir devlet adamı olduğunu 
gösterdi. 





Karacaoğlan 
.. 

. 1 tıfH; . ''rl4 

ONYEDiNC/ asırda yaşamış saz şairlerinden. Bu 
şairler. sazlarını boyunlarına asıp köy köy dolaşır. 
kahvelerde, meydanlarda. düUünlerde şiir söyler
lerdi. Onun için bunlara halk şairi denirdi. K a
racaoğlan da, güney illerinden çıkma bir halk şa
iridir. Adana'nın Fersak kö]IÜnde doğmuştur. Sciil
oğullan 'ndandır. Bu aile o yörede Mliı yaşar. Kü
çük ya~ta saz çtılıp şiir söylemeğe başladı. Yeni
çeri ocağına girdi. Savaşlara katıldı. Divanı vardır . 

---- ----- ------ - - --------- --

K ARACAOGLAN dede•d; adma. Çünkü çok ••· 
merdi. Adana'nın yanık yüzlü, bağrı yanık delikan
lılarındandı . Bir de sevg ilisi vardı ki, gece gibi kö
mür gözlü, kara saçlı , kara tenliydi. Karacaoğlan 

ona: «Karakız» derdi, o da ona Karacaoğlan derdi. 
Köy kızları, Fersaklılar, Kozanlılar, Bahçe ilçeliler, 
çekemezlerdi Karacaoğlan'la Karakız'ın sevdasını. 

Sade onlar değil, Kozanoğulları da çekemezler
di Karacaoğlan'ın bunca sevilmesini. Günün birinde, 
güçleri yettiği için onu öldürtmek istediler. Karaca
oğlan baktı ki postu deldirecek, kalktı bir kış gü
nü, sazını boynuna astı: 

incecikten bir kar yağar 
Tozar Elif Elif diye, 
Deli gönül hayran olmuş 
Gezer Elif Elif diye ... 

sözlerini diline dolayıp yollara düştü. Çıkış o çı

kış... Bir daha ne Karakız'ın yüzünü görebildi, ne 
Fersak'a dönebildi. Ama Elif'in a~kı yüreğini yakar
dı . Her gittiği yerde, her seviştiği kızda Elif'i görür
dü san ki. Bazıları, Karacaoğlan'a Elif'te Allah 'ın, 

Tanrı'nın mutlak güzelliğini buluyordu diye derviş
lik yakı,tırırlar. Oysa Karacaoğ lan, böyle bir güzel
liği tabiatta da görürdü, başka insanlarda da. O, ta
biatı güzel olduğu için severdi, Tanrı yarattığı için 
değil. 

Çıktım, seyrey ledim Niğde'yi, Bor'u 

di ye anlattığı nice iller gördü, gezdi. Van 'a kadar 
gitti. Oradan lrcık'a geçti. Oradan Arabistan'ı do
laşt ı. Oradan İran'a girdi. Her gittiği yerde korundu, 
her gittiği yerde kadın !arın gözdesi oldu . Geceleri 
bu yüzden sabahlara kadar uyumaz, ertesi günü 
sanki hiç bir şey olmamış gibi dipdiri yollara dü
şerdi. 

Ela gözlerini sevdiğim d ilber, 
Seni görmeyeli göresim geldi 
Alt ın '<emer sıkmış ince belin i 
Usul boylarını sarasım geldi 

Küçüksün güzel, etme bu nazı 
Ciğerime bastın ateşli közü 
Başına sokmuşsun gülü, nerkizi 
Yüzünü yüzüme süresım geldi 

Eladır gözlerin karadır kaşın 
Aradım cıhanda bulunmaz eşin 
Yaylanın karından beyazdır dişin 
Uzanıp üstüne ölesim geldi 

Karac'oğlan der ki bilirim seni 
Adadım yoluna kurban bu canı 
Koyn ur-da beslenen ayvayı narı 
Çözüp düğmele,in deresim geldi 

diye duyguları:-11 dile getiren, açık saçık, ama sami
mi, candan şiirler söyleyerek adları hiçbir zaman 
bilinmeyecek olan bu güzellere karşı çapkınca duy
gularını dile getirdi. koşma, türkü, mani, varsağı, ka
yabaşı, üçleme, ağıt, güzelleme, koçaklama, destan 
gibi her türden şiir söylemişti. En çok on birli he
ceyle yazmıştı Bu, onun bağlamasına daha uygun 
geliyordu. Sazı üzerinde çırpmay ı bir kere gezin
dirdi miydi, arkası sökün ediveriyordu. Kolay ve 

rahat söyleyişi yüzünden şiirlari hemen halkın ha· 
fızasına yerleşiyor. bir daha da silinmiyordu. Bu se· 
beple içtenlikle söylenmiş olan bu deyişler, yüzyıl
lar boyu halk arasında Yunus ilahileri gibi söyle
nir oldu. Başka ~airler ondan esinlendiler, hatta onun 
diline yatkın şiirler söylemek için yanıp tutuştular. 
Çoğu zaman beceremeyince de onun adının yeri· 
ne kendi ad larını koyuverdiler. Böylece, Karacaoğ
lan'ın olup da başkasının adına söylenen çok şiir 
vardır. Karacaoğlan asla «Divan» ve ı<Tekke» şiirinin 
etkisi altında kalmadı. «Aruz» veznine kulak asma
dı . Deyişlerini daima sade, tertemiz bir Türkçe ile 
dile getirdi. Costu, söyledi. Çaldı, dinletti. Gerek sa
zının çırpması, gerek sözünün inceliğiyle, adı Ana· 
dolu'nun dört bucağında efsaneleşti. 

Elif kaşlarını çatar 
Gamzesi sinemi yakar 
Ak elleri kalem tutar 
Yazar Elif Elif d iye 

Asırlar sonra cönkleri ele geçen Karacaoğlan'ın 

asıl kişiliği üzerine, ciltler dolusu kitaplar yazıldı. 
Karacaoğlan bugün de bütün canlılığı ile dile geti
rilir ve halkın en sevdiği ozanlar arasında gönüller
de yaşar. Genç müzik topluluklarının, Karacaoğlan'· 
dan batı ritmine uyguladıkları koşmalar, sadece ülke-

mizde değil, Avrupa'da da ilgiyle benimsenmektedir. 





Kitip Celebi 
1609 . f65l 

BUYÜK Türk bilgini ve bibliyograf. İs tanbul"da 
doğdu ve öldü. Bir siUıhtarın oğludur. On dört ya
şında saray kalemlerinden birinde katiplikle haya
tını kazanmaya başladı. Çelebi ve katip unvanları 
bur adan gelir. Sonraları yabancılar, Hacı Halife 
unvanını Hacı Kalfa'ya çevirdiler. Halifelik, onun 
yükseldiği en ileri büro şefliğiydi. Birçok sefere 
katılmış. ordu katipliği de yapmıştır. · Yirmideu 
fazla eseri vardır. En önemlisi Keşfüzzünun'dur. il 

Y,L 1633 Halep çarşılarında katibi kavuklu, 
ince, yirmi dört yaşlarında bir genç, cübbesinin e tek
lerini savurarak, yel ye pelek, yelken kürek, dolaşıp 
duruyordu. Hacca gidecekti ama, önce yapılası i ş le

rini bitirmesi g erekiyordu. Talebei ulumdandı ken
disi, yani medrese mollasıydı, ilim öğreniyordu . 

Hoş, aslında Yeniçeri katibiydi ama, bu, geçimini 
sağlamak içindi. Öteki mollalar gibi köy kasaba do
laşıp on bir ay ın bir sultanı Ramazan'da kışlık gı

dasını , erzakını toplayacak kadar vakti yoktu. Çe
lebi Mustafa, gerçekten ilim istiyordu. 

Elindeki üç beş kuruşu kitaplara yatırması bun
dandı zaten . Halep çarşısı esnafı , bu tüysüz genci 
tanımışlardı artık. «Gene geliyonı dedikleri zaman 
hiçbir yazma eserin gerçek değerine gitmeyeceğini 
bilirlerdi. Çelebi Mustafa, baza n o kitapları, bir ge
cede okumak şartiyle kiralardı. Gerçekten, koskoca 
ciltleri okurdu da bir gecede... Bütün masrafı, iki 
akçeye aldığı bir mumdan ibaretti. Onun ilim öğ
renmeğe karşı bu isteği ve bu kadar ateşle çalış
ması, esnafta kar isteği bile bırakmamıştı. 

Molla Mustafa, Halep Medresesi' ne döndüğü 
zaman kolu, koltuğu kitap dolu olurdu . Hemen yere 
çöker, pence re içine yerleştirdiği mumunu ateşler, 

divitini çıkarır, kamış kalemini cızırdatarak meşk 

kağıtları üzerine not almağa başlardı: ccHadikatüs
suada ... eser-i merhum Fuzuli Muhammet Efendi ... 
Kerbela Vak 'ası ve Hasan-Hüseyin Kıssası ve Pey
gamber Efendimiz'le ilgili olaylar» sonra sayfa sayı
sı yani yaprak (varak) ve nüshayı hazırlayan ka
tip ... 

Molla Mustafa, bütün bunları yazardı . Sorar
lardı kendisini yeni yeni tanımış ve sevmeğe baş
lamış olan sahaflar: ccKuzum Molla, yazan yazmış, 

ya sen ne diye bunların künyelerini çıkarırsın yeni
den?». Ya da Halep Medresesi'nde okuyan başka 
mollalar takılırlardı : «Bre Yeniçeri katibi? nedir zo
run bu kitaplarla? Hiçbirisini almazsın, mülk edin
mezsin, yuar bre yazarsın ... Başkalarının ilmini ça
larsın, geçinmek midir muradın, yoksa eser mi te
lif edersin?» 

Katip Çelebi Eifendi, gerçekten çelebi huylu ve 
efendi olduğu için, sadece bıyık altından gülerdi bu 

takılmalara. Ciddiye almazdı. ilmin satırda değil, sa
dırda (göğüste) olduğunu o da bilirdi. Ama, on
ca kitabı bir araya getirmenin imkansızlığı karşısın
da, yüzlerce, binlerce eseri okuyup unutmak tabii 
olduğuna göre onların hiç değilse konularını bir def
tere kaydetmenin faydasını kendisi tecrübeyle bili
yordu. Nitekim, geceler birbirini kovalayıp defter
ler birbiri üstüne yığıldıkta muazzam bir cilt mey
dana geldi. Bir zamanlar Halep çarşılarında yel ye
pelek yelken kürek koşuşup duran Katip Çelebi, ça
lıştığı yerde halifeliğe kadar yükseldi. Meydana getir
diği eserleri merak sahipleri Osmanlı ülkelerinin dı
şından g~lerek tetkik eder oldular. Taş bir medrese 
odasında, mum ışığında göz nuru dökerek meyda
na getirdiği o koskoca ccKeşfüzzünun ıı , o zamana ka
dar bilinen ilimler hakkında yazılmış tekmil eserle
ri özetleyen eşsiz bir kitap olmuştu. Öyle ki, elden 
ele yazma kopyaları çıkarılarak çoğaltılan kitap, ka· 
firler diyarında Hacı Kalfa diye anılır olan Hacı Ha
life'nin, yani Katip Çelebi'nin en değerli eserlerin· 
den sayıldı . 

Keşfüzzünun, üç yüzden fazla fen ve bilim da
lında yazılmış 1450 k itabın fihristini, ansiklopedik 
bir mahiyette sıralayan, bu eserler hakkında, kısa ve 
özlü bilgiler veren eşsiz bir bibliyografyadır . Katip 
Çelebi'nin «Cihan-numa»sı, ccfezlekeıısi, ccTuhfet-ül
kibarııı, «Mizan'ı-Hakkııı, «Dustur'l-Amelıı i, «Tak
vimu't-Tevarihııi başlıca eserleridir. 

Vaktiyle kendisine «Ne yaparsın bre Yeniçeri 
katibi?ıı diye takaza edenler şimdi saçları sakalları
na karışmış, kadılıklarda kalmış, ilim yolunda ilerle
yebilmek için onun eserine başvurarak ancak ora
da gördükleri eserlerin asıllarını aramağa ve tafsila
tını öğrenmeğe mecbur olmuş insanlar haline gel· 
mişlerdi. 

Hacı Kalfa, bildiği yabancı dillerde de eserleri
nin tercümelerini, özetlerini vücuda getirdi. Böyle
likle adını bütün cihana duyurdu. İlimleri sınıflan
dırmak, o yolda yazılmış eserlerin tekmilini özetle· 
mek suretiyle Türk dilinin ilk bibliyografyasını, ki· 
tap bilgisi ve listesini vücuda getirmek şerefi, tari· 
himizde ona nasip oldu. 

Katip Çelebi, 1657 yılında , 48 yaşındayken ve· 
f at etti. Mezarı Zeyrek' tedir. 





16. 1 - 1681 

ASIL _adı M ehmet Zıllf Bin Derııiş olan Evliya Çe
lebi, Istanbul'da, Zeyrek'te doğru. Soyu. Kütahya·
da. Germiyanoğulları 'ndan gelir. Zamanında. an
cak orta derecede öğrenim gören Çelebi. hafızdır. 
Musıkiye de merak sarmıştır. Çeşitli devlet m e
muriyetlerinde bulunan Evliya Çelebi, büyük şöh
retini, tam yarım asır gezip dolaşmadık yer bırak
mayarak yazdığı 10 ciltlik. eşsiz seyahatnamesi ile 
yapmıştır. Arapea. Farsça ve Rumca bilirdi. il 

B VLIY A ÇELEBi, ünlü •Seyahatname•sônde, 
bunca yeri gezip dolaşmasında ve seyahata bunca 
merakındaki sırrı anlatırken, bir gece düşünde Haz

, reti Peygamberimiz'i gördüğünü belirtir. Onun nuru 
karşısında öylesine heyecanlanmıştır ki, 

•- Şefaat Ya Resul-Ü Allah ... » diyeceğine, dili 
sürçmüş, 

•- Seyahat Ya Resul-Ü Allah ... » demittir. Dua
sı kabul olunduğu için de, kısmetine bol bol •Se
yahat» çıkmıştır ... 

Evliya Çelebi, kendi anlattığına göre, daha 19 
yaıındayken, lstanbul civarında, yürüye yürüye git
medik yer bırakmamıştır. Gezip gördüklerini, o tat
lı sohbetinde anlatırken, oturup bunları yazmak ak
lına gelmiş ve o günden sonra bütün hatıralarını 

kaleme almaya başlamıştır. işte, ünlü •Seyahatna
me-si böylece doğmuştur. 

Sesi de pek güzel olan Evliya Çelebi, 1630'da, 
bir Kadir Gecesi, Ayasofya Camii'nde cMukabe.le• 

~ 
okurken, iV. Sultan Murat'ın dikkatini çekmişti. Mai
yetiyle camie gelen Sultan, sesine hayran kaldığı bu 
genci sormuş, hakkında bilgi almış ve Silahtar Me
lek Ahmet Paşa'nın da tavassutuyle •Musahip» ola
rak sarayda hizmete alınmasına irade buyurmuştur. 

Asıl adı, Mehmet Zılli Bin Derviş olan Evliya 
Çelebi'nin soyu, Kütahya'ya uzanır. Seyahatname'si
nln altıncı cildinde, aile kökünün Germiyanoğulla
rı'ndan Yakup Bey'e, onun sülalesinin de Ahmet Ye
sevi'ye ulaştığını yazar. Evliya Çelebi'ye devlet ka-

' pısında memuriyet verilmesini tavassut eden Silah
tar Melek Ahmet Paşa, teyzesinin kocasıydı. 

Evliya Çelebi, o günden sonra, çeşitli seferler
de serdarların, papların müezzinliklerini, imamlık

larını yapmış, güzel sesiyle, tatlı sohbetiyle, her mi
zacı okşayan yumuıak tabiatıyle daima gezmek ve 
görmek imkanını bulmuştur. 

Evliya Çelebi 70 yıl yaşamış, bu yaşının 50 yı
lını seyahatlarda geçirmiştir. Üç yüz yıl önceki Os
manlı lmparatorluğu'nun hemen bütün şehirlerini ve 
kasabalarını gezen Çelebi'nin, yabancı ülkelere de 
bol bol seyahat ettiği, ünlü •Seyahatnameuinden 
öğrenilmektedir. Gittiği başlıca yerler şunlardır: Ana
dolu, Rumeli, Suriye, Irak, Mısır, Girit, Hicaz, Maca
ristan, Transilvanya, Moldovya, Polonya, Avustur-

ya, Almanya, Hollanda, Bosna - Hersek, Dalmaçya, 
Güney Rusya, Kırım, Kafkasya ve lran. 

Dolaştığı yerlerin adetlerini, yaşayışlarını, çar
şı-paza,.--bütün binalarını , ünlü kişilerini, tarihçeleri
ni ve lisanlarını kendine has, samimi uslubuyle ve 
pek meraklı bir biçimde incelemiş olan Evliya Çele· 
bi'nin zaman zaman hurafe, efsane ve mübalağala
ra da geniş yer verdiği görülür. Zaten bunlar, onun 
eşsiz eserine bambaşka bir renk katmıştır . 

Mesela Evliya Çelebi, ziyaret ettiği Van kalesi
nin mağaralarını şöyle anlatır: 

« ... Kayanın içinde kat kat altı yüz adet gar-ı 
azimler (büyük mağaralar) vardır ki, her biri, birer 
kervansaraydan nişan verir. Bu garlardan nicesinin 
içinde haneler vardır ki, çarklar ile üstatlar ibrişim, 
iplik, top urganlar bükerler. Nice yüz mağaralarda 
top güllesi yığılmıştır ki, hesabını Allah-Ü Teala bilir .. 

«Hatta mahsus yüz adet mağaralarda arpa, buğ
day, çeltikli pirinç, darı, bakla, mercimek, nohut ve· 
sair dağ gibi hububat vardır. Bir başka mağarada da 
bütün bütün hayvan kemikleri yığılmıştır. 

•Bir mağaranın sarnıçlarından birinde bezirya
ğı, birinde şırlağan yağı (susam yağı) birinde don 
yağı, birinde sarı yağ (sade yağ) birinde katran, bi
rinde zift vesair günegün yağlar vardır. 

«Yedi adet havuz içre sığır derisinin yünlerini, 
camus (manda) derisinin kıllarını kazıyıp, dilim di
lim, kesim kesim edip doldurmuşlar, üzerine lebalep 
bal dökmüşler, sığır ve camus deriliğinden alamet 
kalmayıp, bir gune güzel reçel olmuş ki, adem, ye
mesinden doyamaz ... » 

Söz gelişi manda derisiyle balı karıştırıp reçel 
yapan Evliya Çelebi türlü türlü mübalağalarında pek 
sevimlidir. Fakat, eserinde, yaşadığı devrin sosyal 
hayatını pek mükemmel bir şekilde dile getirmiş, gü
nümüze dev bir hazine bırakmıştır . Onun seyahat· 
namesi, tarihçilerin faydalandığı en önemli mehaz
lar arasındadır. 

Evliya Çelebi, gençliğinde, yakınlarının arzu
larına uyarak biraz da musiki dersleri almış, fakat, 
gezmek, dolaşmak ona, musikiden çok daha cazip 
gelmişti . Güzel sesini dinledikçe herkes ccUsta bir 
hanende olacak» derken, Evliya Çelebi, memuriye
te girince, mvsikiyi bırakmıştır ... 





iV. Sultan Murat 
-
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ANARŞİST ve zorbaları ortadan kaldırması11le Os· 
manlı İmparatorluOu'nun mukadderatında pek 
önemli bir rol oynayan ve 11Ba~dat Fatihi» namı11le 
tarihe geçen Osmanlı Padişahıdır. Babcuı 1. Ahmet' 
tır. 11 yaşında tahta çıktı. Anarşi ve zorbalı~ın hü· 
küm sürdüğü imparatorlu~un idaresini 21 yaşında 
eline aldı. Çok şiddetli tedbirlerle düzeni 11erine 
getirdi. Revan seferi ile Tebriz'i aldı. ikinci büyük 
seferinde ise BaOdat 'ı fethetti. 28 yaşında öldü. il 

o SMANLI tahhnon onyedinci padişahı olan iV. 
Murat, 16 yıl 4 ay 8 gün saltanat sürmüştü. Bu müd
detin büyük bir kısmı anası Mahpeyker Kösem Sul
tan'ın niyabeti altında geçmiş bulunduğundan ha
kiki saltanat süresi 7 yıl , 9 ay 21 günden ibaret
tir. Ve bu kısa süre ise Osmanlı tarihinin en renk
li olayları ile doludur. 

Zorbaların tahakkümü altında geçen annesinin 
ııaibeliği yıllarından sonra Yeniçeriler'in Sadrazam 
Hafız Ahmet Paşa'yı gözleri önünde parçalamala
rı ve ihtilalin baş teşvikçisi Damat Topal Recep Pa
şa'yı sadarete getirmeleri Dördüncü Murat'ın sabrı

n ı taşıran son damla olmuştu. Ablasının kocası olan 
Topal Recep Paşa, sırtını zorba Yeniçeriler'e daya
dıktan sonra koskoca imparatorluğu çiftlik gibi ida
re etmeye başlamıştı. O kadar ki, Dördüncü Murat'a 
«Padişahım abdest alıp öyle taşra çıkın» diye teh
ditlerde bulunacak kadar işi ileri götürmüştü. Eniş
tesinin sadaretinin üçüncü ayı dolmadan iV. Murat 
ilk çıkışını yapmak zorunda kaldı. Mağrur Sadra
zama aGel beri topal zorba başı» diye hitap ettiği 
anda Recep Paşa onun bakışlarında bir fevkalade
lik olduğunu anlamış ve aHaşa padişahım» diye in
kara kalkışacak olmuştu. iV. Murat «Bre kafir ab
dest all» diye kükrediği anda ise sonunun geldiği
ni anlamıştı. Nitekim padişah arkasındaki zülüflü 
baltacılara dönüp «Tez başın vurun şu hainin• de
diği anda ilmik Topal Recep Paşa'nın boğazına ge
çirilmiş ve oracıkta boğuluvermişti... 

Bu çıkışı ile idareyi fiilen eline alan iV. Murat 
büyük bir zorba avına girişti. Bazı tarihlere göre, 
memleketteki düzeni sağlamak için 50 bin kelle vur
durdu, fakat neticede asayişi iadeyi başardı . 

Emsalsiz derecede kuvvetli bir bünyeye sahip 
olan iV. Murat, spora aşırı düşkünlük ve kabiliyeti 
ile de ün yapmıştı. Topkapı Sarayı'nda d~mir bir ka
pıyı okla delmesi, Timuroğlu Şahı Cihan'ın, «Kılıç 

ve kurşun kar eyleme:ı» diye hediye o.ıa·rak gön
derdiği fil derisinden yapılma ve gergedan derisi 
ile kaplı kalkanı, elçinin gözleri önünde mızrak ile 
delmesi, Eski Saray {Bugünkü lstanbul Üniversitesi 
merkez binası, Beyazıt) bahçesinden attığı ciridi Be
yaııt Camii minaresinin dibine düşürmesi, Halep Ka
lesi üzerinden fırlattığı okun şehir meydanına sap-

!anması ve nihayet Okmeydanı'nda 1070 gez mesa
feye isabet kaydederek adına taş dikilmesi, onun 
acı kuvvetinin olduğu kadar mızrak ve ok atmakta
ki maharetinin de ifadesidir. 

Memlekette nifak tohumlarının kahvehane gibi 
umumi yerlerde atıldığına kanaat getiren iV. Murat 
şehirdeki bütün kahvehaneleri kapattığı gibi toplan
tıları da yasaklamıştı. Bu arada lstanbul'un büyük bir 
kısmını kül edeıı yangından sonra tütün içilmesini de 
menetti. Geceleri sokaklarda tebdil gezdiği için, ba
şına herhangi bir şeyin gelmesinden çekinerek fe
nersiz sokağa çıkma yasağını da koydu. Bütün t
yasakların tatbikinde öylesine şiddet gösterdi ki, tü
tün içenin de, fenersiz dolaşanın da, meclis kuranın 
da oracıkta kafalarını vurdurdu. Hatta bu işte da
ha da ileri giderek, şüphelendiği evlerin damları
na çıkarak ocak bacalarını koklayıp tütün veya kah
ve içilip içilmediğini dahi bizzat kontrol etti. 

Vehimler içinde bir insandı iV. Murat. Bir za
manlar pek sevdiği ve yanından eksik etmediği ün
lü Şair Nef'i, •Siham-ı Kaza» isimli hicviyesini okur
ken sarayın pek yakınına yıldırım düşmesini bir 
uğursuzluk addedip Nef'iyi hiciv yazmaktan men
etti. Bunun üzerine büyük şairi çekemiyenlerden bi
ri şu beyti söylemişti: 

Gökten nazire indi siham-ı kazasına. 
Nef'i diliyle uğradı Hak'kın belasına 

Ancak Nef'i verdiği sözde fazla durmayıp Sad
razam Bayram Paşa hakkında hayli ağır bir hicviye 
yazmaktan kendini alamayınca, cezasını kellesiyle 
ödedi. Nef'i'yi, sarayın odunluğunda boğduran iV. 
Murat, cesedini de denize attırdı. 

iV. Murat, içkiye aşırı düşkünlüğü ile de tanı· 

nan bir padişahtır. Bu yüzdendir ki, ayyaşlığ ı bu· 
gün dani dillerde dolaşan Bekri Mustafa'ya saray· 
da görev verdiği ve işret sofrasında kendisiyle ya
renlik ettiği söylenir. iV. Murat'ın şu beyti dahi 
renlik ettiği söylenir. 

içkiye karşı olanca düşkünlüğüne rağmen, içki 
yasağı da koyan iV . Murat, Bağdat'ın fethinden dö
nüşünde birden rahatsızlanmış, bazı Osmanlı ta
rihçilerine göre «Goutte-NikriS», bazı tarihçilere gö
re ise sirozdan, henüz 28 yaşında iken hayata göz
lerini yumdu. 





Hezarfen 
Ahmet Celebi 

• 

ONYEOINCI ASIR 

TÜRK ve dünya tarihinde «İlk uçan adamıı sıfa
tını ka;;aııan kişidir. Dördüncü Murat <levrınde 1 
yaşadığı bilinir. Ne ('<lre ki onun hakkında günü
müze yeterli bir bılgi ulaşamamıştır. Birçok bu
lu~ ve yemlikleri sebebiyle «H ezarfenıı adıyle 
anıldı. Galata Kulesı'nden kanat takıp atlayarak 
Üsküdar·a kondu. Bu maharetinden öturü IV. M u
ral'm takdır re ihsömnı kazandı. uncak tehlikelt 
göruldüğü cıhctle Cez<i11ir'e suriıldü . Orada öldü. 

R ÜZGAR kuzeyden hafif hafôf esmekte ;d;, fa
kat hava yine de serin sayılmazdı. lstanbul'da her 
zamankinden farklı bir fevkaladelik göze çarpmak
taydı o gün. Devrin Padişahı iV. Murat, Saraybur
nu'ndaki Sinan Paşa köşkünün penceresi önünde 
oturmuş, merak içinde karşı sahilde yükselen Gala
ta Kulesi 'ni seyrediyordu. Ne o bir şey konuşuyor, 
ne de arkasında sıralanmış duran vezirlerden bir ses 
çıkıyordw . Fakat Galata Kulesi'nin tepesine takılı ka
lan bütün bakışlarda bir merak ve heyecan okun
maktaydı. 

Türlü icat ve yeniliklerinden ötürü halk arasında 
•Hezarfen» adıyle anılmakta olan Ahmet Çelebi, o 
qün kanat takıp Galata Kulesi'nden atlayarak uçup 
Üsküdar'a konacağını padişaha arzetmişti. 

Bir insanın uçmasının özellikle o devirde ne ka
dar inanılmaz ve ilginç olacağı besbellidir. Bu yüz
den yalnız padişah ile saray erkanı değil, bütün ls
.. nbul halkı bu haberi öğrenip deniz kenarlarına ve 
lstanbul'un yüksek tepelerine koşmuş ve koca şeh
rin kıyıları ve sırtları bir mahşer yerine dönmüştü. 

Hezarfen Ahmet Çelebi, sırtında boyundan bü
yük kanatlar olduğu halde Galata Kulesi'nin tepe
sinde görüldüğü zaman kıyı ve sırtlardaki kalabalık
ta da, Sinanpaşa köşkündeki padişah ile vezirlerin
de de heyecan son haddini bulmuştu. 

Kulenin tepesindeki cüretkar adam, sırtına ya
pışık ve kollarına bağlı kanatları birkaç defa açıp ka
padıktan sonra kendini boşluğa kapıp koyuvermişti. 
Şehrin her yanından heyecan dolu bir uğultu yük
seldi o anda. Beşeriyet tarihinde ilk defa olarak bir 
insan kuş olup uçmaya başlamıştı gökyüzünde ... Bir 
iki kanat çırpışından sonra karşıdaki sahile, Üskü
dar' a doğru kanat açıp süzülmeye başlamıştı Hezar
fen Ahmet Çelebi... 

Olayı gözleriyle görmüş bir şahit edasıyle Evliya 
Çelebi şunları anlatır ünlü Seyahatname sinde: 

«Hezarfen Ahmet Çelebi, iptida Okmeydanı'nın 
minberi üzere rüzgarın şiddetinden kartal kanatla
rıyle sekiz dokuz kerre havada pervaz ederek talim 
etmiştir. Badehu, Sultan Murat Han, Sarayburnu'nda 
Sinan Paşa köşkünden temaşa ederken Galata Ku
lesi'nin ta zirve-i alasından lodos rüzgarı ile uçarak 
Üsküdar'da Doğancılar meydanına inmiştir ... » 

Batı kaynaklarından Cook'un ccHavacılık», 

kins' in ccYeni bir dünya buluşu» adlı eserlerinde 
bu tarihi uçuşa dair kısa notlar vardır. Ama Heza 
fen Ahmet Çelebi diye anılan bu ilk uçan Türk, d 
ha doğrusu insan için fazla bir kayda rastlana 
maktadır. Evliya Çelebi, bu konudaki bölümüne 
satırlarla son vermektedir: 

«Sultan Murat Han, kendisine bir kese altın ı 
san ederek, bu pek hevl edilecek bir adamdır, h 
ne murat edinse elinden gelmektedir. Böyle kim 
lerin bekası caiz değildir, diye Cezayir'e nefyetmi 
tir, anda merhum oldu.» 

Hezarfen Ahmet Çelebi bu büyük te~ebbüsü 
hazırlanırken , İsmail Cevheri'nin tecrübelerinden 
yararlanmıştı. İsmail Cevheri, bir insanın uçup u 
mıyacağını uzun etütlerden sonra bizzat denem 
istemiş, ancak bu heves ve denemesi hayatına 
olmuştu. Cevheri, iki düz sathı iple vücuduna k 
nat gibi bağladıktan sonra Ni~abur Camii'nin ku 
besine çıkarak kendisini aşağıya bırakmış, ancak 
!inmeyen bir sebeple, belki kanatlarının ağırlığın 
belki de rüzgarsızlıktan havada hiç uçamamış, k 
şun hızıyla yere düşmüştü. Böylelikle İsmail Cevh 
adındaki genç bilgin paramparça olarak ölmüştü. 
nedenledir ki Hezarfen Ahmet Çelebi her şeyi 
kırk yararcasına inceleyip hesaplamış ve Cevheri'n 
düştüğü hatalara düşmemeye çalışmıştır. Bu ned 
ledir ki hesapları daha doğru çıkmış ve dünya t 
hinde «Uçan ilk insan» adını da bu sayede almı 

Evet, Hezarfen Ahmet Çelebi, bu büyük işi 

şarmıştı. Galata Kulesi'nin tepesinden kanat takıp 
!ayarak Üsküdar'a, Doğancılar mevkiinde konmut 

Sultan iV. Murat, :.. ı büyük icraatı ile bü 
İstanbul şehrinin tai<dir ve sevgisini kazanmıs 
zarfen Ahmet Çelebi'nin derhal huzuruna getiril 
sini emretti. Doğancılar Parkı'nda, konduğu y 
kartal tüyünden yapılmış kanatlarını çözüp Sinan 
şa köşküne geldi. 

Padişah kendisine ihsanlarda bulundu. Fa 
Dördüncü Murat gibi vehimli bir insanın, ku 
meydan okurcasına havada uçan bir Türk delik 
sının tehlikeli bir insan olabileceği düşüne 

«Hezarfen• i sürdürdü. Dünyanın uçan ilk insanı 
Türk delikanlısı, nefyedildiği Cezayir'de öldü. 



' 
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Naima 
. .. 1652 . 17 f 5 

NAİMA. ilk resmi vakanüvis ve Osmanlı tarihçi
leri arasında en ünlü kişidir. Halep'te doğdu. Ba
bası. Halep eşrafmdandı. İlk öğrenimini orada ta
mamlayan Naima, genç yaşta Istanbul'a geldi. Yük
sek öğrenim gördü ve Divan Kalemi'nde memur 
olarak hayata atıldı. Hayatı çok dalgalı geçti. B a
zan çok yüksel<li, bozan gadre uğrayarak sürgün 
yaşadı ve 63 yaşındayken. Mora Yanmadası'n111 

Patias kasabasında vefat eti i. Pattas'ta r:ömüldü. il 
o SMANll Tadh;'ndo resmi olarak ilk vakanü

vis Mustafa Naima Efendi, ilk öğrenimini, doğdu

ğu şehir olan Halep'te tamamladıktan sonra, pek 
genç yaşta lstanbul'a geldi. Küçüklüğünden beri 
okuyup, yazmaya, özellikle tarihe ve edebiyata bü
yük merakı vardı. lstanbu l'da Enderun'a devam et
ti. Sonra, Divan katipliğinde görev aldı. 

Pırıl pırıl zekası, titiz çalışmasıyla kendini kısa 

zamanda gösteren Naima, Kalaylı Koz Ahmet Pa
Ja 'nın Divan Efendiliği' ne yükseldi. Daha sonra, 
ilim ve sanat adamlarını korumakla tan ınmış Amca
zade Hüseyin Paşa'nın hizmetine girdi. İ şte, Nai
ma'yı Naima yapan o ciddi çalışmalar, Hüseyin Pa 
şa'nın yanındayken başladı . 

Amca-zade Hüseyin Paşa, Naima ' nın mükem
mel tarih bilgisini öğrenince, ona, önemli bir görev 
verdi. Pa<;anın kütüphanesinde, «Şarih el-menar
zade Ahmet Efendi» nin yazdığı, fakat henüz dü
zene konulmamış, müsvedde halinde bir tarih ki
tabı vardı . Bu kitap, 1591 ita 1659 yılları arasında

ki olayları naklediyordu. 
Hüseyin Paşa, bu kitabın derlenip toplanması 

ve yeniden kaleme alınması işini Naima'ya verdi. 
Naima, ça lışmalarını çok sıkı tuttu . Çeşitli kaynak
lara dayandı. Uzun araştırmalar yaptı ve kitabın da
ha ilk bölümlerini henüz tamamlarken, Hüseyin Pa
şa 'nın büyük takdirini kazc.ndı . 

Bu eser tamamlandığı zaman, artık eski müs
veddelerle ilgisi kalma,,;ış, baştan başa Naima'n ın 
araştırması ve usta kaleminin ifadesi olmuştu . Bu 
yüzden, büyük eser Naima Tarihi olarak bilinir. 

Naima Tarihi' ne konu olan yıllar, Osmanlı İm
paratorluğu'nun en düşkün zamanlarına rastlar. Na
ima, canlı ve zarif uslubuyla o yılları önümüze se
rerken, sade_ce tarihçiliğindeki ustalığı değil, yazar
lığındaki kudreti d e ortaya koymuştur. 

Osmanlı tarihçileri, genellikle sa ray dahilinde 
cereyan eden olaylara pek nüfuz imkanını bulama
dıkları ve kulaktan kulağa bir şeyler duysalar bile, 
hayatlarından korktukları için, sathi kalmışlardır . Oy
sa, Naima cesaretle davranmış, hatta Üçüncü Ah
me t' in, tahta geçer geçmez 19 erkek kardeşini na
sıl idam ettirdiğini bile açık açık anlatmıştır : 

« Padişahı Cihanpenah 'ın biraderi olan on dokuz 

nefer şehzadei bigünah, nizam-ı alem için, kemend-i 
canistan ile şüheda zirvesine ilhak edilirlerken, ye· 
tişkin olmayanların , annelerinin kucağından alınıp 

canlarına kıyılmasını harem-i hümayun vaveyla ve 
göz yaşlarına gark olarak seyreylemiştir ... » 

İstanbul halkı da bu facianın üzüntü ve ıstıra· 
bını çekmiştir . Şehzadelerin en büyüğü Mustafa'nın 
son anında şu beyti söylemiş olduğunu da, Naima, 
e serinde rahatça nakleder : 

Nasiyemde katib-i kudret ne yazd ı bilmedüm 
Ah, kim bu gülşen-i alemde herkiz gülmedüm. 

Naima Tarihi' nin bir başka bölümünde, Sultan 
Üçüncü Mehmet' in korkaklığı bile anlatılm ışt ır. Na· 
ima'dan öğrendiğimiz olay şudur: Padişah 111. Meh· 
met zo rla sefere çıkarılmış ve Osmanlı Ordusu, Ha· 
sova mevkiinde durmuştu . Tarihe, Hasova Zaferi 
olarak geçecek olan savaştan önce, padişahın, Sad· 
razam Damat lbrahim Paşa'ya gönderdiği tezkere 
pek yüz kızartıcı oldu : 

«Sen ki lalamsın, burda muharebe içün seni 
serdar idüp, ben buradan İstanbul'a revane olsam 
olmaz mı? ... » 

Naima, padişahın, ecdadının şanına yakışma· 

yacak bir biçimde nasıl korkaklık gösterdiğini, her· 
halde bu be lgeden daha iyi belirtemezdi. 

Naima, devlet kapısında, Anadolu Muhasebec~ 
liği'ne kadar yükseldi, fakat haksızlığa karşı göz 
yummadığı ve devrin ileri gelenleri hakkında ten
kit edici sözler söy lediği için 1706'da Harıya'ya sÜ· 
rüldü. Eşinin feryadı üzerine, sürgün yeri Bursa 
olarak değiştirildi ve sürgünde, · çok sıkıntılı günler 
geçirdi. Koca bir yı l çekmediği çile kalmayan Na' 
ma, nihayet Çorlulu Ali Paşa'nın müsaadesiyle tek 
rar lstanbul'a g e ldi. Tekrar devlet hizmetine alın. 
dı. Hatta Çorlulu Ali Paşa, onun gönlünü almak iç' 
Mora seferine beraberinde götürdü. 

Lakin bu sefer sırasında da tok sözlülüğün" 

cezasını çeken Naima, bir kısım görevlerinden a 
fedildi. Haksız ve yersiz muamelelere maruz ka 
Mora'nın Patias kasabasında muhasebeci olarak g" 
revlendirildi. 63 yaşındayken, orada öldü. Patias' 
bu lunan tek camiin avlusuna gömüldü. Bir süre SOi)' 

ra ne o cami kaldı, ne de Naima'n ın mezarı ... 





İbrahim 
Müteferrika 

t 614 . 1145 

TÜRKİYE'de ilk matbaayı kuran ve ilk kitaplan 
basan kişidir Aslen Macar'dtr. Kolojvar"da doğdu. 
Ruhban mekleoindc bir süre tahsil gördü. Onse· 
kiz yaşında iken Türklerin eline esir düştü ve is
tanbul'da esir pazarında salılclı. Çok zalim bir 
adam tarafından satın alındı ve elinden çok çek
tiği içırı Isltımiyet'i mecburen kabul edıp hürriye
tine kavuştu. Dergô.h-ı Ali miiteferrikalarından ol
duğu için ııİbralıirn Müteferrika» adıyle tanınır. il 

-----"- - ~ - ~ -

R ISALEI lsıamôye• adh ese•ôyle Damat Nevşe
hirli lbrahim Paşa'nın dikkatini çekmiş ve o tarihler
de Rikab-ı Hümayun Kaymakamı bulunan bu hatırlı 
kişinin delaletiyle saray müteferrikaları arasına alın
mıştı. lbrahim Efendi'yi Türk tarihinin unutulmaz 
isimleri arasına sokan olay, Sadaret mektupçuluğu 
kaleminde katiplik yapan Sait Mehmet Efendi ile ta
nışmasından sonra oldu. Babası Yirmi sekiz Mehmet 
Çelebi'nin Fransa sefirliğine tayini ile Paris'e giden 
ve orada bir süre kalan Sait Mehmet Efendi, yepyeni 
düşüncelerle yurduna dönmüştü. Paris' te gördükle
ri arasında özellikle kitap basan matbaa ilk sırayı iş

gal ediyordu. Bu matbaalarda basılan kitaplar pek 
çok sayıda olabildiği gibi gayet ucuzlukla herkesin 
e line geçebiliyordu. lbrahim Müteferrika'nın da bu 
işe aklı yattı. Ve Türkiye'de ilk matbaayı kurmak üze
re iki arkadaş paçaları sıvadılar . 

Ancak baskı makinesi ile gerekli hurufatın te
mini ile iş ha lledilmiyordu. Muhafazakar ve mutaasıp 
bir ülkede, aynı fikrin etkisi altındaki bir toplumda 
yaşıyorlardı . Böyle bir iş için izin lazımdı ... 

izin alabilmek kolay değildi. Her şeyden önce, bu 
işin faydasını ve önemini an latmak, karşı çıkacak fi
kirlere karşı kuvvetli olmak, dayanmak, diretmek ge
rekiyordu. İki arkadaş bunu çok iyi biliyorlardı. 

lbrahim Müteferrika'nın hamisi bulunan Damat 
Nevşehirli İbrahim Paşa'nın o sıra larda sadrazam bu
lunması işlerini çok kolaylaştırdı. Paşa, uyanık fikirli 
ve reformcu bir sadrazamdı. Bu bakımdan İbrahim 
Müteferrika'nın (<Vesiletüttıbaa» adlı bir risale ile 
vaki müracaatını derhal kabul etti. Ancak iş yalnız 

onun kabulü ile de bitmiyordu. Devrin mutaassıp 
zihniyetini de hesaba kattılar. Paşa, devrin Şeyhül
islam ' ı Abdullah Efendi'den de ((Dini eser bası!ma
ması ıı şartı ile, matbaanın açılması yolunda fetva aldı. 

Sadrazamın müsaadesi ve Şeyhülislam'ın fetvası 

ile Viyana'dan gerekli alat ve edevatı getirttiler. İb
rahim Müteferrika'nın Sultanahmet'teki evinin altın
da ilk matbaayı meydana getirdiler. Ve Viyana'dan 
gelen ustaların nezaretinde, 1726 yılında Türkiye'd e 
basılan ilk kitabı çıkardılar. Bu kitap, Vankulu Meh
met Efendi'nin «Sıhah Tercemesiıı adını taşıyan 10-
gatı olmuştu. Bin nüsha basılan bu kitabın gördüğü 
olağanüstü ilgi karşısında iki kafadar bu kez Katip 

Çelebi'nin « Tuhfetülkibar>> isimli eserini bastılar. 

Türk denizcilik tarihini hikaye eden bu kitap da ola
ğanüstü bir ilgi topladı. 

Bizzat lbrahim Müteferrika'nın tercümesi olan 
ıcTarih-i Seyyah», Emir Muhammed ibni Hasanüs
süOdi'nin «Tarih-i Hind-i Garbi» adındaki Amerika 
tarihi, Bağdatlı Nazmizade' nin uTimurlenk Tarihi», bu 
matbaanın arka arkaya verdiği diğer eserler oldu. 

Ancak ne var ki çok geçmeden Sait Mehmet 
Efendi ortaklıktan ayrıldı. Sonradan sadrazam ola
cak bu zat, büyük devlet memurluklarına namzet ol
duğu cihetle, bu işe daha fazla devam edemezd i. Her 
ne kadar o ana kadar matbaa hakkında bir çatlak 
ses çıkmamış idiyse de yine bu iş namzet olduğu 
mevkilerle bağdaştırılamazdı ... 

Sadrazam Nevşehirli Damat lbrahim Paşa'nın da 
kellesine mal olan 1730 irtica ihtilalinde matbaa köl
panmak zorunda kaldı. Ancak çok geçmed~n taht'a 
çıkmış bulunan 1. Mahmut'un ihtilalcileri sind irip du
ruma hakim olmasıyle lbrahim Müteferrika tekrar 
matbaasını faaliyete geçirdi. Ve kitapları sıralamaya 

devam etti: 
Süheyli'nin «Eski ve Yeni Mısır Tarihiıı, Bağdat

lı Nazmizade'nin ((Gülşen-i Hülefi» adlı eseri, İbra
him Müteferrika'nın «Usul-ülhikem fi Nizamül
ümen»i, yine İbrahim Müteferrika'nın «Füyuzat- ı 
Mıknatısıyye»si, Katip Çelebi'nin c(Cih<ınnüma»sı, 

Katip Çelebi'nin ((Takvim-üt Tevarih»i, Naima Tarihi, 
Raşit Tarihi, Çelebizade Asım Tarihi, ccFerheng-i Şuu
ri» birbiri ardından basıldı. Baskı işlerine bu konuda 
eni-konu ihtisas sahibi olmuş bulunan İbrahim Mü
teferrika bizzat nezaret etti. Bu kitapları basarken 
ihtiyacı olan kağıdı temin etmek amacıyle yeni bir 
teşebbüse girişip Yalova'da bir de kağıt fabrikası 

yaptırdı ve bu fabrikadan elde ettiği kağıtla kit;ıp

larını bastı. 
Bir protestan papazı olmak için ruhban mek

tebinde tahsil gören, sonra kabul ettiği İslam dininin 
koyu bir müdafii olan ve nihayet Türkiye'de ilk mat
baayı kurmakla pek büyük bir reform yapan İbra· 
him Müteferrika, 69 yaşında lstanbul'da hayata göz
lerini yumduğu zaman arkasında sadece ilk Türk 
matbaasını bırakmakla kalmıyor, yüzyıllar boyu say
gı ile anılacak bir de isim bırakıyordu ... 





Levni 
XV 111. YÜZYILIN büyük minyatür sanatçısı. Asıl 
aclı Abdülcelil Çelebi'dir. Resimlerinde Levni 
( Rerık<:i) adını kullanırdı. Hayatı hakkında çok az 
bilgi var<lff. Edirnc'de doğmuş. küçiik yaşta is
tanbul'a gelmiştir. Saray Nakışhanesi'ne alınmış-

? . 1732 

• tır. Hevesi mii2ikle uğraşmaktayclı. Nakışta.. y<111i 
reı;imde ııe .~iirde bilyiik istidat gösterdi. Nakkaş
başılığa ve padi~ah musahipli§ine kadar yüksel
di. F:yüp'tcki Sadiler Telckesi'nde yatmaktadır. il 

H ER ne kada• may nakoşhane,;nden yet;şm• 
ise de Levni Abdülcelil Çelebi, aynı zamanda şairdi 
de. Üçüncü Ahmet'e sunduğu bir kasideden bu ün
lü şairin yeterince rahat bir hayatı olmadığı, fakir
lik ve sefaletten bir türlü kurtulamadığı anlaşılır. 
Müzikle uğraşmış olması da ona fazla bir şey sağ
layamamıştır. Talihsiz sanatçı, saray musahipliğine, 
yani padişahın sohbet arkadaşlığına, hatta nakkaş
başılığa yükseldiği halde bu rütbeler, bu payeler sa
dece onun şöhretini artırmış, ama aynı durumdaki
lere sağlanan faydayı getirmemiştir. 

Nitekim, 1732'de ölümünden sonra Levni'den 
bugüne yalnız tezhip ve minyatürleri kalmıştır. Çün
kü nakış sanatında gerçekten eşsiz bir üstattı ve Ab
dullah Buhari gibi, Fasih Dede gibi, Fenni ve Eyyu
bi Derviş Hasan gibi birçok minyatürcüler onun bu
luşlarından yararlanmışlardır. 

«Renkçi» anlamına gelen Levni imzasıyla sade
ce Osmanlı İmparatorluğu sınırları ic;inde değil, daha 
o zaman bile Avrupalıların iyi tanıdığı büyük sanat
çı, «Minyatür» sanatında c;ığır açmış, minyatüre, 
üçüncü boyutu, yani derinliği getirerek, batı anla
mındaki resme yakla~mıştır. 

Levni minyatürcülüğe, tezhip çalıştıktan sonra 
geçmiştir. Kitap kenarlarını renk ve y<ıldızla süsle
mek anlamına gelen tezhip (altınlama) sanatı göz
nuru ve sabır isteyen bir hünerdi. Buradan insan fi
gürleri yapmağa geçen sanatçı, İran minyatürcüleri 
gibi sayfayı alabildiğine doldurmamış, teferruata 
önem vermemiş, tek figür yapmayı tercih etmiştir. 
Ancak bu tek figürün' teferruatında son derece ger
çekçi davrandığı gibi, gelenekçi minyatürün aksine, 
vücut hareketleriyle yüz ifadesinde ruh durumunu 
yine gerçeğe uygun bir şekilde belirtmeğe dikkat 
etmiştir. 

Levni' nin eserleri çoğunlukla Topl<apı Sarayı'n
dadır . Surname minyatürlerinden başka albüm ha
linde eserleri de vardır ki, bunlarda, ya~adığı günle
rin hayatından sahneler ve figürler tasvir etmişlir. 
Dansözler, sipahiler, şehzadeler, köçekler, sazendeler 
ve benzerleri gibi. Temiz renklerle dümdüz boyanan 
bu yapraklar, sonradan dikilerek albüm haline geti
rilmiştir. Her birinde Levni'nin ayrı ayrı imzasının 

bulunuşu bu fikri verpıektedir. Üstelik, bazı resim-

lere kendisinin değil, o resmin Levni'ye ait olduğu. 
nu bilen bir başkasının imza attığı da tahmin edil
mektedir. 

Abdülcelil Çelebi'nin, XVlll. yüzyılda başlayan 

«Batılılaşma» hareketlerine yabancı olmadığının b'r 
delili, Topkapı Sarayı Portreler Galerisi'nde bulunan 
Üçüncü Ahmet'le şehzadelerinden birini gösteren 
büyük boydaki eserdir. Buna, batı resmi tarzınd3 
bir portre demekten ziyade büyültülmüş bir minya· 
tür demek daha doğru olur. Bu dev minyatürde ze
min, duvar ve tahtın kumaşı, tıpkı bir tezhipçinin 
yapacağı şekilde süslenmiş, ama gerek taht, gerek 
bunda oturan padişahta perspektif kurallarına uyul
muştur. Öyleyken, şehzade, babasına nispetle çok 
küc,ük gösterilerek ta Hititlerderı, Sümerlerden beri 
bütün ilkel sanatlarda görülen boy hiyerarşisi, kud
retlinin iri, zayıfın küçük ölçüde yapılması özelliği. 
ne uyulmuştur. 

Surname minyatürlerine gelince, bunlar, devrin 
günlük yaşantısını, şehzadelerin sünnet düğünleri 

vesilesiyle yapılan şenlikleri sahne sahne tespit et
mekte ve bu sahneler, olayların birbirlerini kovala
yış sırasına uygun olarak gösterilmektedir. Teknik 
bakımdan değilse de gözlem bakımından Levni'nin 
ne kadar gerçeklere bağlı olduğu Surname'den da
ha iyi anlaşılmaktadır. Bu eser, İstanbul Üniversitesi 
Türk Edebiyatı Kürsüsü tarafından baştan sona ka· 
dar renkli olarak dokümanter filim halinde tespit 
edilmiştir. 

Levni'nin minyatürlerindeki bir başka özellik de 
yüz karakterleridir. O zamana kadar insan yüıleri 

kalıplaşmış olarak çizilirdi. Minyatürcüler, belli bir 
yüz kalıbı öğrenir, onu tekrarlarlardı. Oysa Levni, fi
gürün özelliğine göre yüzlerdeki biçim ve ifadeyi 
değiştirmiştir. 

Levni, 1732'de hayata gözlerini yumduğu za· 
man, bütün sanat dünyası, onun arkasından gözyaşı 
dökmüş ve na'şı, Otakçılar Camii yakınındaki Sadi· 
ler Tekkesi'nde toprağa verilmiştir. Hacı Hüseyin Ay· 
vansarayi, «Camiler Bahçesi» adlı eserinde, onuıı 
kabrinin yerini tarif eder ve cenazesinin pek hazin 
kaldırıldığını belirtir. 

Levni' nin minyatürleri, günümüzde, tarih araş· 
tırrnacıları için çok değerli bir kaynaktır. 





Nedim 
1681 . f130 

İSTANBUL'da doğdu. Asıl adı Ahmet'tir. Medrese
de okuyup müderris (ôğretmen) oldu. Sadrazam 
Damat lbrahim Paşa onu korudu. Lale Devri'ni 
di~e ~etiren şarkılarıyla ün saldı. Zamanında hep 
ıkıncı derecede bir şair sayıldığı halde İstanbul 
ağzını divan şiirine sindirmek gibi büyük bir üs
tür:lüğü vardı. Patronalı İsyanı'nda Beşiktaş'taki 
evınden damdan dama kaçarken düşüp ôldü. Türk
çe ve Farsça divanı, birkaç tercilmesi vardır. il 

SULTAN Üçüncü Ahmet'ôn sad<azamo Damat 
lbrahim Paşa konağında, onun kitaplarını tasnif ve 
muhafaza eden, aynı zamanda şair Nedim Ahmet 
Efendi, Müneccimbaşı Tarihi tercümesini tamamlaya
lı epey olmuştu. Lale soğanının bir altına satıldığı bir 
devir yaşanıyordu lstanbul'da ... Şair Nedim Ahmet 
Efendi, hafif çiçek bozuğu yüzünden eksik olmayan 
gülümseyişle, Beşiktaş'a yakın cHane-i viran»ına 

gelmiş, samur kürkünü çıkarmış, kavuğunu gulamı
na vermiş, henüz mindere kurulmuştu. içinden, o 
cu ma g ünü iskeleden üç çifte kayıkla nasıl Kağıtha
ne'deki Sa'dabad Köşkü'ne gideceğini, yeni ahbap 
olduğu civanlarla nasıl eğleneceğini kura kura el 
çırptı . Bunun anlamı açıktı. Sazendeler ve sakiler, yer 
minderinin etrafını aldılar. Hele sadrazamın hediye
si olan cariye, ipek sarısı saçlarını omuzuna dökmüş, 
duru mavi mahmur bakışlarını kafesin ardından de
nize dikmiş, oynama sırasının kendisine gelmesini 
beklerken Nedim, büsbütün çileden ç ıkıyordu. 

Ayağın sak ınarak basma, aman sultanım, 
Dökülen mey, kırılan şlşe-i rindan olsun .. 

diyordu . Hemen divit ve kağıt getirtti. Oracıkta, son
radan şarkı haline getiriverdiği bir name düzenledi: 

izn alıp cüm'a namazına deyü maderden 
Bir gün uğurlayalım çerh-i sitem-perverden 
Dolaşıp iskeleye doğru nihan yollardan 
Gidelim serv-i revanım, yürü, Sa'dabad'a .. . 

Ve bunu hemen «Serv-i revan»a yürüttü. Vakit 
akşama yakır k Nedim, hızını alamadığı için elinde 
divit ve kamış kalem, şarkıyı tamamlamayı düşünü
yordu. Sevdiğini güle oynaya dünyadan kam alma
ya davet eden bir şarkıydı bu. Mısralar birbiri ar
dınca su gibi gelip diziliyordu. O bittikten sonra, 
cÇengü çegane» başladı. cariye, ince tüller arasın
dan pembe teni görünerek tef ve şarkılara ayak uy
durmuş, uçarcasına dönüyordu. Şair, dayanamadı: 

Rakkas, bu halet senin oynunda mıdır? 
Aşıklarının günahı boynunda mıdır? 

_,. d iye şiirle sordu cariyesinden işin aslını. Buna kar-

şılık yüreğini delen bir tatlı gülümsemeyle teşekkür 
a ldı , Hemen, kendisine içki sunan güzele seslendi: 

Saki, duracak zaman değildir 
Kaybetmeyelim dem-i şebabı 
Bir halete koy beni ki olsun 
Sırtımdaki sof dahi şarabi ... 

Ama buna pek fırsat olmayacaktı. Birdenbire 
uzaktan uzağa bir uğultu, yokuşta koşan ayak ses
leri duyuldu. Nedim Ahmet Efendi: ccNe oluyor? 
Nedir bu gürültü?» diye adam salındırdı. Meseleyi 
öğrensinler istedi. Gönderilen çedikli çabucak dön
müştü: ccAman Efendimiz,,. diye soludu, «Patronalı 

tayfası isyan etmiş. Ne varsa yakıp yıkıyorlar imiş. 
Haliç'teki köşkler alev alev yanar, kızıllığı bizim 
damdan bile görünür. lbrahim Paşa'ya yakın olan
ların hepsini topluyor, katlediyorlar imiş. Ola ki efen
dimize bir zarar irişe ... Bir an kaybetmeden firar ide
siz ... » diyordu. 

Çengü çegane berbat olmuş, herkes canının 

derdine düşmüştü. Nedim'in canından çok sevdiği 
c.ariyesi, ne yapacağını şaşırmış, perişan bir halde 
kalakalmıştı. Şair, derhal ortalığı toplattı . Kendisine 
ölünceye kadar bağlı kalacağını bildiği adamı Behlül 
ile cariyesini alıp üst kata çıktı. Levent takımı çoktan 
Beşiktaş'a erişmişti. Ellerinde palaları , önlerine ge
leni doğruyorlardı. Müderris ve kütüphane muhafızı 
Nedim Ahmet Efendi, şimdi canının derdine düş
müştü. Doğruca, evin damına çıktılar. Ortalık iyice 
kararmıştı. içkinin tesiriyle şairin elleri titrer olmuş
tu. Başı da dönüyordu. Önce cariyesini karşıki evin, 
çok yakın olan damına atlattı. Sonra, onun uzattığı 
eli tutarak kendisi de geçmek istedi. Ama ne olduy
sa o anda oldu. Karanlıkta basacağı yeri iyi göreme
yen Nedim Efendi, üç katlı konağının çatısından, sır
tındaki sofun eteklerini yelpirdeterek çığlıklar ara
sında aşağıya uçtu. 

.. Dostları, Nedim 'in na'şını yaşlı gözlerle giz
lice Usküdar'a götürdüler. Orada, Tunusbağı mezar
lığında toprağa verdiler. Hatta anlaşılmasın, başla
rına bu yüzden bir dert gelmesin diye, onun baş
ucuna dikilen taşa, şairliğini bile yazdırmadılar. Ne
dim'in divanını şair Halil Nihat Efendi, birçok eme-k· 
le derleyip toplayarak bastırdı ... 





Alemdar 
Mustafa Pasa 

1750 • f 808 

iKiNCi Mahmut Jevri Sadrdzamlanndandır. 175() 
J11lında Rusçuk 'ta do~du. Bôzı ı .. rthçılere gôr e ise 
1765 yılıncıa H otin'de dünyaya gelmiştir. Rusçuk 
Yımıçeri agalarından Hasan ADa'nın oğludur. Bay
raktar olarak katıldığı savaşlarda gôsterdiDi yarar
lı1cta11 ôtürU «Alemdar» lakuoını alılı. H azergrad ve 
Rusçuk a'{la1ıtıktarında bulunduktan sonra Kapıcı
ba;ıı ve M i rahor rütbelerini aldı. 11106 yılında Vezir, 
iki yıl sorıra :Sadrazam oldu. 1808'de intihar etti. 

TOPKAPI SARAYl'ndak; A" Oda""'" kap"' 
büyük bir gürültü ile kırılıp açılmış ve içeri giren
ler feci bir manzara ile karşılaşmışlardı. Babüssaade 
hizasındaki büyük kapının önünde bir şilte üzerin
de, Üçüncü Selim'in kanlar içindeki naaşı yatmak
ta idi. Sağ şakağının derisi, kafasına indirilen bir 
pala darbesiyle, sakalı ile beraber çenesine kadar 
inmişti. Ayrıca vücudu da kanlar içinde idi. 

- «Vah efendim benim ... Seni tahtına tekrar 
çıkarmak için bunca yoldan geleyim de, gözlerim 
seni bu halde mi görsün? .. » diye boğuk bir ses yük
seldi. Ve elindeki kılıcı bir yana atan iri yapılı ve 
tok sesli bir adam kanlar içindeki naaşın üzerine 
kapanıp hıçkırarak ağlamağa başladı. Bir yandan da 
1ı1Bütün Enderun halkını kılıçtan geçirip intikamını 

almazsam bana Alemdar Mustafa Paşa demesin
ler .» diye ha.,kırıyordu hıçkıra hıçkıra. 

Bir yeniçeri ağasının oğlu olmasına ve bu oca
ğın içinden yetişmesine rağmen Yeniçeri Ocağının 
uğradığı soysuzlaşma karşısında onların aleyhine 
dönmüş ve Üçüncü Selim'in orduda yapmak istedi· 
ği büyük islahatta kendisine en büyük bir yardımcı 

olmuştu. Yeniçerilerin cNizam-ı Cedid»e karşı ayak
lanmaları sonucu Üçüncü Selim'in tahtından indiril
mesiyle «Nizam-ı Cedid» taraftarlarının bir kısmı is
yanın elebaşısı Kabakçı Mustafa'nın elinden canla
rını kurtarıp Rusçuk'a kaçmışlardı. Orada Üçüncü Se· 
lim'e ve cNizam-ı Cedid»e inanmış Tuna Yalısı Ser
dar'ı Alemdar Mustafa Paşa'ya sığınmışlar ve «Rus
çuk yaranı» adıyla anılan bir grup teşkil etmişlerdir. 

Başlarında Alemdar Mustafa Paşa'nın bulundu
ğu «Rusçuk yaranı» , 15 bin kişilik bir orduyla Rus
çuk'tan lstanbul'a yürümüştü. Maksatları Üçüncü Se
lim'i tekrar tahta çıkarmak ve Nizam-ı Cedid' i ye
niden kurmaktı. 

19 Temmuz 1807 günü lstanbul'a gelen Alem
dar Mustafa Paşa önce Kabakçı Mustafa'nın evini 
bastırıp kellesini vurdurmuş, sonra da zorbalar ara
sında kanlı bir temizleme harekatına girişmişti. Bu 
arada Babıali'yi basıp Sadrazam Çelebi Musrafa Pa
ta'nın elinden Mühr-ü Hümayun'u almış, onunla 
birlikte yobaz Şeyhülislam Ataullah Efendiyi de az
letmişti. Alemdar'ın Topkapı Sarayına doğru yürü
mekte olduğunu haber alan Padişah iV. Mustafa 

büyük bir paniğe kapılmış ve tahtını koruyabilmek 
ve tek Osmanoğlu kalmak amacıyla amcası sabık 
Padişah Üçüncü Selim ile kardeşi ikinci Mahmut'un 
öldürülmelerini emretmişti. Üçüncü Selim, Alemdar 
Mustafa Paşa saraya varana kadar öldürüldü, ikinci 
Mahmut ise birkaç yakınının himmetiyle canını güç
lükle kurtarabildi. 

Dördüncü Mustafa'yı tahttan indirip İkinci Mah
mut'u tahta çıkartan Alemdar Mustafa Paşa . 22 ya
şındaki genç padişah tarafından Sadrazamlığa geti
rildi. 

Üçüncü Selim'in katliyle uzaktan yakından ilgi-
si görülen binlerce kişinin kellesini vurdurtan Alem
dar bu arada «Nizam-ı Cedid»in devamı olan ıcSek 
ban-ı Cedid» adlı yeni bir ordunun hazırlığına girişti. 

Çok cesur ve mert olduğu kadar iyi kalpli bir 
insan da olan Alemdar Mustafa Paşa, Yeniçeri Oca
ğından yetiştiği cihetle doğru dürüst bir tahsil gör
memişti. Cahil bir insan sayılırdı. Bu yüzdendir ki 
zamanın siyasi cereyanlarını, entrikalarını kavraya
bilecek ve muhtelif menfaatleri telif edebilecek bir 
zeka, bilgi ve olgunluğa sahip değildi. 

Nitekim Dördüncü Mustafa da yeniçerileri giz
liden gizliye teşvik ve tahrik etmekten geri kalmı

yordu. Nihayet 1808 yılı Ramazanının Kadir Gece
sine rastlayan 14 Kasım gecesi yeniçeriler Alemdar 
Mustafa Paşa'nın konağını bastılar. «Sekban-ı Ce
did», Topkapı Sarayını ve Sultan Mahmut'u korumak
ta olduğundan Alemdar Mustafa Paşa bir avuç ada· 
mıyla birlikte dayanmak zorunda kaldı. Saatler geç
tiği halde dışarıdan yardımın gelmektP. geciktiğini 

gören Paşa selameti mahzene çekilmekte buldu. 
Başkadını ile Hadımağası kendisini bırakmamışlardı . 

Durum çok vahimdi ve Alemdar Mustafa Paşa'yı 
bir an önce ortadan kaldırmak isteyen Yeniçeriler, 
1eSekban-1 Cedid»in Topkapı Sarayından hareket et
tiğini öğrenince işi bitirmek için damı delmeye 
kalkıştılar. Tepesindeki kubbeden kazma seslerinin 
geldiğini farkeden Alemdar, tabancasındaki son kur
şunu mahzendeki barut fıçısına ateşledi. Korkunc bir 
patlama oldu. Dam, üzerindeki 500 kadar yeniceri 
ile birlikte havaya uçtu. Alemdar'ın hikayesi de böy
le feci bir şekilde son bulmuş oldu . Şimdi, lstanbul'
da Sultanahmet' in yanındaki semt, onun adını taşır. 





1 
111.Sultan Selim 

f1fj t - 1808 

OSMANLI Padişahlarının yirmi sekizincisidir. 24 
Aralık 1761 günü istanbul'da doğdu. Babası 111. 
Mustafa, annesi Mihrişah Sultan'dır. Kudretli bir 
hükümdar olmaktan ziyade sanatkô.r ruhlu bir in
san ve devrimci bir padişah olarak ün yaptı. Ül
kesini batı uygarlığına doğru itmek isterken kar
~ısına dikilen dini taassubun kurbanı oldu. Ka
bakçı İsyanı tle Yeniçeriler tarafından katledildi 
(28 Temmuz 1808]. Hükümdarlığı 18 yıl sürdil. il 

M ÜNECCIMLER, oğlu Sellm'ôn bô• dhang;, ola
cağını söyleyince, Sultan 111. Mustafa buna tam ma
nasıyle itikat etmiş ve şehzadesini geleceğin büyük 
bir cihangiri olarak görmeye başlamıştı . Bu yüzden 
onu yanından ayırmamış, devletin mühim işlerini, 
büyük dertlerini hep ona anlatmış, onun fikrini al
dıktan sonra kendi düşündüklerini söylemiş ve oğlu 
Selim'i her bakımdan mükemmel bir padişah olarak 
yetiştirmek için kendisi de bizzat çalışmıştı. 

Ancak ne vardı ki, 111. Selim 28 yaşında tahta 
çıktığı vakit ne Osmanlı Ordusu artık eski gücünde 
bulunuyordu, ne de kendisi o kadar cesurdu. Bilakis 
tamamen tersine idi: 111. Selim gevşek, yumuşak ve 
halim-selim bir insandı, can yakmaktan hiç hoşlan
mazdı. Musikiyi sever, süslü besteler yapar, şiirler 

yazardı . Osmanoğullarının arasından pek çok bes
tekar çıkmış fakat bunların hiçbiri ili. Selim'in kabı
na erişememişti. Engin musiki bilgisinin yanı sıra 
mükemmel ney ve tambur çalardı. Onun hamiliği sa
yesinde, saltanat yılları sırasında Türk musikisi bir 
altın devir yaşamış ve başta Hamamizade lsmail De
de Efendi ile Sadullah Ağa olmak üzere birçok bü
yük bestekar ortaya çıkmıştı. Kendisi de bestekar
lık yönünden devrinin en ünlü bestecilerind~n hiç 
de aşağı değildi. 1 OO'ün üzerinde bestesi bulunan 
ili. Selim'in eserleri bugün dahi dillerde dolaşır: 

Ab u tab ile bu şeb haneme canan geliyor 
Halvet-i ülfete bir Şem-i şebistan geliyor 
Perçemi, zlver-i duş ü nigehi afeti huş 
Dil-i sevdazedeye silsile-cünban geliyor 

Bu arada pek takdir ettiği bestekar ve hanende 
Hacı Sadullah Ağa'nın, sarayda Mihriban adındaki en 
gözde cariyesiyle aşkı karşısında hiddete gelip bu 
büyük musiki üstadını zindana attırması hikayesi de 
vardır. Ancak Hacı Sadullah Ağa'nın zindanda bul
duğu Beyati-Araban makamıyle yaptığı bir beste ile 
kendisini affettiği gibi Mısırlı cariye Mihriban ile de 
evlendirmişti. 

ili. Selim'i büyük yapan, devrin akışını görerek 
ülkesinin artık eskimiş bulunan düzenini değiştirmek 
isteyişidir. Onun «Nizam-ı Cedid• adını verdiği «Ye
ni Düzen» memleketin batılılaşma yolunda en bü
yük hamlesidir. Yeni okullar açıp, batıdan öğretmen-

fer getirtip yeni bir ordunun çekirdeğini ortaya çı· 
karırken yeterince haşin davranmayışı pek aleyhine 
oldu. Gericiler bu devrimci padişahı önce tahtın· 
dan, sonra da başından ettiler. 

Ayaklanma, Boğaz'daki Karadenizli Yeniçeri ya. 
makları arasında başladı. Kastamonulu Kabakçı Mus· 
tafa adındaki neferi kendilerine reis seçen yamaklar 
önce Hariciye Nazırı Mahmut Raif Efendi'yi, sonra 
Boğaz Nazırını parçalamışlar ve kumandanları Hase· 
ki Halil Ağa'yı şehit ettikten sonra mürtecilerin ger· 
çek reisi olan Köse Musa Paşa'dan emir beklemeye 
koyulmuşlardı. 111. Selim'in üzerine titrediği yeni or· 
dusunu bu çapulculara karşı kullanmak istemeyişi 

büsbütün aleyhine oldu. 28 mayıs 1807 günü Ni
zam-ı Cedid'i zorla ilgaya mecbur edilen ili. Selim, 
Topal Ataullah Efendi'nin fetvası ile tahttan indiril· 
di. Ancak iş bu kadarla da bitmiyordu. Gözünü kan 
bürümüş olan Yeniçeri'ler tahtından indirilmiş bulun· 
masına rağmen 111. Selim'den çekiniyorlardı. Devlet 
işlerinden elini-eteğini çekmiş olan bu sanatkar ruh· 
lu insanı ortadan kaldırmak gerektiğine inandılar. 

Otuz kadar asi, sakıt padişahın Topkapı Sara· 
yı'ndaki dairesini bastıklarında ili. Selim ney çalmak· 
la meşguldü . Üzerinde en ufak bir silah olsun yok· 
tu. Bu yüzden üzerine hücum eden asilere, elindeki 
kamış ney ile mukabele ederek kendini korumaya 
çalıştı. Bu arada haremi Refet Kadınefendi ile hiz. 
metçisi Pakize Usta, gözlerini kan bürümüş bu zor· 
balara karşı 111. Selim'i korumaya kalkıştılar. Fakat 
bu iki kadını saf dışı bırakmak hiç de zor olmadı 
isyancılar için. 

Sonra hep birden, elindeki ney ile nefsini mü· 
dafaaya çalışan ili. Selim'in üzerine çullandılar. O 
anda sağ şakağı üzerinde bir kılıç parladı. Sanatkar 
ruhlu insan kanlar içinde yere yuvarlandı. O anda 
ölmüştü 111. Selim. 

Talihin garip bir cilvesiyle 111. Selim'i tekrar tah· 
ta çıkartmak üzere büyük bir ordu ile İstanbul 'a ge· 
lerek o gün sarayı işgal eden Alemdar Mustafa Pa· 
şa, Arz odasının kapısı önünde ili. Seltm'in parça
lanmış cesediyle karşılaşmıştı ... 

Laleli'de, babasının türbesinde toprağa verildi. 
Arkasında «Büyük reformcu», «Büyük bestekar» ve 
düyük şair» gibi ölümsüz namlar bıraktı 111. Serim .. , 





is mail 
Dede Efendi 

1718 - t 846 

ÜNLÜ Türk bestecisi. İstanbul'd.a doğdu, iyt bir 
ôğrenim görd1l. Yenikapı Mevlevihanesi 'nde, genç 
bir yaşta «Dede» payesini kazandı. Daha ilk beste
leriyle. devrin h1lnkdrı I II. Sclim'in dikkatini çek
ti. Uzun yıllar. tam bir «Musiki Akademisi» anla
mını taşıyan saray /asıllarında ônemli mevkie sa
hip oldu. hatta Başmüezzinliğe kadar y1lkseldi. 
Hacı olmak ii.zere gittiği Hicaz'da vefat etti. M e
zarı ayni yerde. llazrct-i Hatice·nin ayakucundadır. il 

9 OCAK 1778 günü l•tanbul'da doğdu Hama
mizade İsmail Dede Efendi. O gün Kurban Bayramı' 
nın ilk günüydü. Bu yüzden lsmail adını verdiler. 
Babası Süleyman Ağa Rumeli göçmeni idi. Devlet 
kapısında yetişmiş, bir ara Cezzar Ahmet Paşa'nın 
mühürdarlığını yapmıştı. Sonra memuriyeti bırakıp 

lstanbul'a geldi, Şehzadebaşı'ndaki Acemoğlu Ha
mamı'nı satın aldı ve burasını işletmeye başladı. Is
mail Dede'nin ccHamamizade»liği buradan gelir. 

Sesinin güzelliği annesi Rukiye Hanım'a çekmiş
ti. Hekimoğlu Ali Paşa Camii yanındaki Çamaşırcı 
Mektebi'nde tahsile başladığı zaman güzel sesiyle 
ilahici oldu. Sonra da ilahicibaşılığına getirildi. 

ilk musiki bilgisini usta bir musikişinas olan Un
cuzade Mehmet Emin Efendi'den aldı. Bu derslerde 
gösterdiği büyük başarı karşısında Mehmet Emin 
Efendi, kalkıp babası Süleyman Ağa'ya giderek ccOğ
lunla iftihar edebilirsin. Musiki bahçesinde nadide 
bir gül yetişiyor. Ancak dersleri bir nizama bağla
mak gerek• dedi. Bundan sonra lsmail, ciddi bir 
musiki öğrenimine başladı. Dersler tam 7 yıl sürdü. 

Uncuzade, Maliye Nezaretinde hatırlı bir me
murdu. lsmail'i memur vekili olarak bu daireye aldı. 
Ancak o memuriyet hayatına bir türlü ısınamadı. Bir 
gün Yenikapı Mevlevihanesi'nde Şeyh Ali Nutki De
de'nin semalarını gördükten sonra ona büyük bir 
muhabbetle bağlandı. Haftada iki defa bu dergaha 
gelip ders görmek için Ali Nutki Dede'den el öpüp 
izin aldı . Ney çalmasını bu dergahta öğrendi, mu
sıki bilgisini yine bu dergahta kuvvetlendirdi. Ken
dini tamamen bu1 dergaha verebilmek için memuri
yet hayatını bıraktı, derviş oldu. O yaşta kimsenin 
kolay kolay girişemeyeceği ((Binbir gün süren der
vişlik çilesi»ni kabul etti. Bu çile hücresinde ken
disini tamamen musikiye vermişti. «Buselik» maka
mındaki ünlü şarkı;ını orada besteledi: 

Zülfündedir benim baht-ı si'yahım 
Sende kaldı gece gündüz nigahım 
incidirmiş seni meğer ki ahım 
Seni sevdim, odur benim günahım 

Bu şarkıyı dinleyip pek beğenen ve kendisi de 
usta bir bestekar olan devrin hünkarı ili. Selim, bes
tecisinin huzuruna getirilmesini istemişti. Saraydan 

derhal Yenikapı Mevlevihanesi'ne haber salınmış ve 
hücresinde dervişlik çilesini doldurmakta bulunan 
20 yaşlarındaki Hamamizade lsmail Efendi, derhal bir 
ata bindirilerek Topkapı Sarayı'na gönderilmişti. Genç 
bestekar, o günlerden kalma kayıtlara göre ((Huzur
da en güzide saz heyetiyle beraber meşkettiği şar
kısını, hünkarın iradesiyle tam üç defa tekrarladı ve 
büyük iltifata mazhar oldu ... 

21 yaşında iken çilesini tamamlayıp •Dede., un
vanını alan genç bestekar bundan sonra ili.· Selim' in 
musahipleri arasına katıldı. Haftada iki defa saray
da, hünkarın huzurunda kurulan fasıilara devam et
ti, bir süre sonra da (( Başmüezzin» oldu . 

Tam kırk yıl süre ile saraydaki görevine devam 
etti Hamamizade İsmail Dede. Yüzlerce beste verdi 
bu sürenin içinde. ili. Selim'den sonra tahtta çıkan 
11. Mahmut da Türk musikisinin bu büyük ustasına 
özel bir değer verdi. Ancak il. Mahmut'tan sonra 
tahta çıkan 1. Abdülmecit, batı musikisini tercih eden 
ilk hükümdar olmuştu. Saraydaki musiki faaliyeti da
ha ziyade batı musikisine dayanm2sına rağmen, o 
da babasıyla amcasının büyük hürmet ve sevgisini 
kazanan usta bestekarı meclislerinden ayırmadı. 

Avrupa'dan gelen bir musiki heyetinin sarayda 
verdiği konserde çaldığı valslerden pek hoşlanan 
Abdülmecit, yanında bulunan Dede Efendi'ye hitap
la: •- Baka Dede, frenkler nasıl makamlar bulup 
çıkarırlar» dediği zaman yaşlı bestekar «Kulunuzun 
da yabancısı değildir bu makam» cevabını vererek 
padişahın hayretini uyandırmıştı. Yabancı musiki he
yetinin saraydaki çalışmaları sırasında pencereden 
gelen melodileri dinleyen Hamamizade İsmail De
de, valsi Türk musikisine mükemmelen adapte ede
rek bir beste yapmıştı. Bunu okudu: 

Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü 
Sim ten, gonca fem, bibedel ol güzel 
Ateşin ruh leri yaktı bu gönlümü 
Pür eda, pür cefa, pek küçük, pek güzel 

Türk musikisinde ilk kez vals ikaı , bu rast şar
kının nağmelerinde dile geliyordu Büyük Dede 
Efendi, Türk musikisindeki büyüklüğünü bir kez da
ha göstermiş ve Avrupai melodi kuruluşunu Türk 
müziği ile kaynaştırmıştı . 
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il. Sultan MahmG: 
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REFORMLAR! ve tarihimize ttVaka-i Hayrıye» 
adıyle geçen Yeniçeri Ocağı 'nı ortadan kaldırma
sıyle ün ya'f)<ln Osmanlı Padişahı 'dır. Amcası üçün
cü Selim'in ôldüriilmesı ü:ı:erlne tahta çıktı ( 1808) . 
Otıı;z bir yıl süren saltanatı boyunca batılılaşma 
hareketine öncülük etti. birçok yenilikler soktu 
yurda. Besteci ve ozan oluşunun yanısıra mükem
mel bir hattattı. 54 yaşındayken vefat etti. Türbesi 
Istanbul'da «T1lrbe» adıyle anılan semttedir. a 

A MCASJ Üçüncü SeHm'in öldü,ülmesi ümine 
tillhta oturan il. Mahmut, amcasının başladığı devrim 
hareketine sahip çıkmaya hazırdı, ama ne çare ki 
karsısında devrin diktatörü Alemdar Mustafa Paşa 
ile sinmiş gibi görünmesine rağmen henüz gücün
den bir şey kaybetmemiş olan bir Yeniçeri Ocağı 
vardı. Ülke ise karma karışıktı. Arnavutluk'tan Ye
men'e, Mısır'dan Manisa'ya kadar bütün yurtta 
mütegallibe adeta birer hanedan kurmuş gibiydi. 
Sınır boyları ise savaşla doluydu. ikinci Mahmut 
böyle zor bir durumda çıktığı tahtta, amcasının ya
rıda buaktığı işi tamamlamasını bildi. Bu arada as
kerlik sanatını bir yana bırcıkıp dışarıda hamallık 

kayıkçılık gibi işlerle uğraşan, ayrıca devletten ulu
fe (üç aylık maaş) alan yeniçerilerin başıboş dü
zenlerini de dağıtıp bu ocağın yerine muntazam ve 
billtılı anlayış içinde bir ordu kurmayı başardı. 

ikinci Mahmut, başta yeniçeriler olmak üzere 
Killpıkulu Ocakları'nı ortadan kaldırmak için tam 
onyedi yıl büyük bir sabır içinde bekledi. Yunanis
tan ayillklanmasiyle dahi başa çıkamayan ve ku
mandanlarının da tüm güvenini yith'rrifş olan ye
niçerilerin pek yakında bulunan bir harp vukuun
da hiç bir işe yaramıyacakları besbelliydi. İkinci 
Mahmut bu ocağın ortadan kaldırılması konusun
da amcasının yolunu tuttu. Ancak ne var ki 111. Se
llm' in başına gelenler ona gayet iyi bir ibret dersi 
olduğundan basiretli hareket etti. Önce kumandan
lıklara, yeni bir ordunun kurulmasına t Jraftar kim
seleri getirdi, sonra dolambaçlı bir yol seçerek •Eş
kinci Ocağı» adı altında modern bir asker ocağı 
kurulacağını ve bu ocağa yeniçerilerin de gönüllü 
olarak girebileceklerini ilan etti ( 25 Mayıs 1825) . 
Tam bir serkeşlik içinde bulunan yeniçeriler bunu 
bile hoş karşılamayıp 14 Haziran 1825 akşamı 

illyaklandılar. Ertesi sabah Etmeydanı'na çıkarak 
clstemezükıt diye bağırışıp kazan kaldırdılar. 

Sadrazam Benderli Selim Paşa, izzet Ağa ve 
Hüseyin Paşa'lara emirlerindeki askerleriyle şehre 
gelmeleri emrini verirken, Şeyhülislam Tahir Efen
di de Sultanahmet Meydanı'nda Sancak-ı Şerif aç
tı, etrafına belli blşlı bütün ulema ile yüksek med
rese talebesini topladı. Kazan kaldıran asilerin aley
hinde atesli nutuklar söylemeye koyuldu. Top-

hane'den çıkart ı lan topçu birlikleri de Etmey
danı ile Aksaray'daki yeniçeri kışlalarına sevk
edilmişti. Tarihte ilk kez yeniçeri kışlaları topa tu
tuldu. Ağa Hüseyin Paşa, emrindeki asker ve on
dan daha kalabalık bir halk kitlesi ile kışlalara hü
cum etti. Aralarında Tophane imamı Hacı Hafız 
Ahmet Efendi'nin de bulunduğu asker ve halk top
luluğu cebren kışlalara girdi. Kanlı bir boğuşma 
başladı. O gün daha güneş batmadan her şey bit
mişti. 6000 yeniçeri öldürülmüş, en az 20000 yeni
çeri de tevkif olunup uzak yerlere sürgün edildiler. 
Böylelikle Yeniçeri Ocağı tarihe karıştı. Şan ve şe
ref dolu yıllardan sonra bir çapulcu yatağı halini 
almış bulunan 465 yıllık Yeniçeri Ocağı yerini 
• Asakir-i Mansure-i Muhammediye» adını taşıyan 
yeni orduya terketti. Ağa Hüseyin Paşa ilk Serasker 
(Savunma Bakanı) olarak bu yeni orduyu kurmaya 
memur kılındı . Eski Saray (Bugünkü İstanbul Üni· 
versitesi Merkez binası) seraskerlik, Süleymaniye'· 
deki Yeniçeri Ağalık Saray ı da Şeyhülislamlık bina
sı yapıldı . Vak'a-i Hayriye adıyle anılan bu hareket 
ile memlekette reformlar devri başlamış oldu. Ön
celeri halk arasında «Gavur Padişah» adı verilmesi· 
ne rağmen işe kıyafet kanunu ile girişti ( 3 Mart 
1829). Din adamları dışında kalan bütün devlet 
memurlarına fes, ceket ve pantolon giydirtti. Sarı
ğı, cüppeyi ve kaftanı ilk atan da kendisi oldu. Son· 
ra bu yeni kılık içindeki resimlerini resmi dairelere 
astırdı. Saray teşkilatının yanısıra devletin i şleme 
düzeni de tamamen değiştirildi. Yurtta başdöndürü· 
cü bir imar hareketi başlarken buharlı gemiler ile 
makineler getirtildi. Yeni matbaalar açıldı, 1 Kasım 
1831 gününden itibaren devlet tarafından Türkçe, 
Fransızca ve Arapça olarak hazırlanan • Takvim-i 
Vekayiıt gazetesi yayınlanmaya başladı . Batı musi
kisi, bando, orkestra, opera ve tiyatro yurda girdi. 
Harbokulu ile Tıp Fakültesi kuruldu. 

Bütün bunları başardı ve bütün bir millete zor
la da olsa kabul ettirdi. Fakat bunların başarılması 
yolunda karşılaştığı gaileler sağlık durumunu hayli 
bozmuştu. Verem denilen o amansız illete yakalan
dı. Hekimlerin bütün ihtimamına rağmen, günden 
güne eridi gitti. Nihayet 54 yaşındayken, hayata 
gözlerini yumdu. 





Reşit Pasa 
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ONDOKUZUNCU YüztJıl'ın en önemli şahsiyetlerin· 
den biri. Tanzimat devrimini yapan. bununla ünlü 
olan. devrimini canla başla tatbilct? çatışan devlet 
adamıdır. lstanbul'da doğdıı . Çok iyi yetişti. Paris 
ve Londra Elçiliklerinde bulundu. 1836'da Hariciye 
Nazırı oldu. Abdülmecit'in tahta çıkışında Tanzi· 
mat Fermlinı'nı kendisine kabul ettirmeyi başardı. 
1845 yılında Sadrı:izam oldu. Türkiye'de ilk üni.· 
versite ve akademiyi kurdu. Istanbul'da vefat etti. il 

1 USTAFA Reşôt Paşa, fevkalade zek;, gôyel 
güzel konuşan ve eline aldığı her i şi en mükemmel 
şekilde yapma yeteneğine sahip yaradılışta bir in
sandı. Bütün icraatıyle devrinin en büyük bir dev
let adamı olduğunu ispatladı. Tanzimat devrimini 
yaparken, koyu mutaassıp bir zümreye karşı ölümü 
bile göze alacak derecede medeni bir cesaret gös
termesini bilmişti. İşte Mustafa Reşit Paşa'ya «Ko
ca» unvanını kazandıran ve adını Türk tarihine al
tın harflerle yazdıran da bizzat okuyarak ilan ettiği 

«Tanzimat Fermanı»dır. Osmanlı Devleti'ne batılı 
yön veren bu ferman, 3 Kasım 1839 günü Gülhane 
Parkı 'nda toplanan mahşeri bir kalabalığa hitaben 
okunduğundan «Gülhane Hat-tı Hümayunu» adıyle 
de tarihimize geçti. 

Türk tarihinin en büyük günlerinden birini teş
kil eden 3 Kasım 1839 günü Gülhane Parkı'na mah
şeri bir kalabalık toplanmıştı. Vekiller, devlet ileri 
gelenleri, hatta yabancı sefirlerin de hazır bulunduk
ları bu önemli toplantıyı padişah da hemen orada
ki köşkten takip etmişti. O gün lstanbul en heye
canlı günlerinden birini yaşamıştı. Üstelik, Musta
fa Reşit Paşa'ya düşen iş çok büyüktü. Ancak «kel
le koltukta» yapılması gereken bir işti bu. 

Mustafa Reşit Paşa o tarihlerde Hariciye Nazı
rı idi. Ve parkın bir köşesine konulan kürsüye, va
siyetnamesini de cebine koyup çıkmıştı. Tanzimat 
Fermanı'nın getireceği yenilikler, muhafazaka' ve 
mutaassıp çevreyi tatmin etmeyecek, çıkarcı zümre
nin ise iş;ne gelmeyecekti. Birisi çıkıp da «Eyvah
lar olsun, din elden gidiyor» diye bağırsaydı, kırk 
yaşındaki Hariciye Nazırının orada linç edilmesi iş
ten bile olmayacaktı. Üstelik etrafta toplanan kala
balık arasıl'lda böyle kimseler de çoktu. 

Reşit Paşa bu bakımdan büyük bir heyecan 
içinde fermanı okudu. Osmanlı devleti idaresi al
tında yaşıyan insanların cins ve din farkı gözetil
meksizin kanun karşısında eşit haklara sahip bulun
duğu o gün bütün dünyaya ilan edilmişti. Tanzimat 
Fermanı ile Reşit Paşa ayrıca yurda pek çok yeni
likler getiriyordu. 

Suç ve ceza, kanunlarla tespit edilecek, keyfi 
olarak kimse kimseyi öldüremiyecekti. Askerlik 
kur'a yoluyla celp ve belirli bir süreye bağlanacaktı. 

Vergi meseleleri birtakım esaslara bağlanacak, 
vergi borcundan ötürü kimse işkenceye maruz kal
mayacaktı. Yeni mektepler açılacak ve belirli bir 
maarif sistemi kurulacaktı. Kıyafet ve yaşayışta ba
zı değişiklikler olacak, devletin maliye ve diğ&r teş
kilatı kadrolarla tespit edilecekti. Her Osmanlı va
tandaşı tabii hak ve hürriyetlerinden faydalanabi
lecek, şirketler kurabilecekti. .. 

Koca Reşit Paşa, ayrıca Vali Kavalalı Mehmet 
Ali Paşa 'n ın isyanı ile başlayan Mısır meselesinde 
dirayetli ve basiretli politikasıyle lngiltere ile Fran
sa'yı da lehimize çevirmeye muvaffak olmuştu. Kı

rım Harbi'nde Rusya'nın Avrupa üzerindeki siyasi 
nüfuzunun kırılmasında da önemli rol oynamıştı bir 
diplomat olarak. 

Tarihimize «Koca» lakabıyle geçen Mustafa 
Reşit Paşa altı kez sadarete getirilmişti. Son getiri
lişinden üç ay sonra, Tarabya 'daki sefarethanelere 
yaptığı ziyaret dönüşünü müteakıp .:> sıralarda ye
ni almış bulunduğu bir odalığın oturduğu eve uğ
ramış, oradan da Emirgan'daki yalısına gelmişti. Yı
kanmak üzere yalıdaki hamama giren 59 yaşında
ki koca sadrazam orada bir kalp krizi sonucu haya
ta gözlerini yumdu. 

Görüşmek üzere Paşa'yı beklemekte oları · Sar
raf Kamanto'nun elim haber karşısında büyük bir 
teessüre kapılarak •Paşa gitti, Paşa gitti» diye bağı
rıp koşması ve Paşa'nın nereye gittiğini soranlara 
da «Cennete gitti, cennete gitti» diye bağırarak de
vam etmesi pek meşhurdur. 

Yine aynı gün yalıda bulunan Meclis-i Vala 
Reisi Yusuf Kamil Paşa, bu büyük devlet adamının 
vefatı karşısında şu kıt'a ile tarih düşürınü~tü: 

Oniki yılda altı def'a Sadrı eyleyip teşrif 
S .....ıA.rette nihayet azmi ukba eyledi eyvah 
~ .de gördüm, ağladım, Kamil, dedim tarih 
ReşidPaşa'yı cah-ı adne ıs'ad eyleme Allah 

Koca Mustafa Reşit Paşa, Beyazıt Camii biti
şiğindeki türbesinde medfun bulunmaktadır. Bu 
türbede ayrıca Cemil ve Ali Galip Paşalar ile Salih 
Bey de medfundur. Koca Reşit Paşa'nın eşi Adile 
Hanımefendi de türbenin hemen yanında demir 
parmaklık ile çevrili mezarda yatmaktad ır. 





Ali Pasa 
1825 • 1811 

GEÇEN yüzyılın Osmanlı politikacılarındandır. Beş 
defa Sadrazam. yedi kere Hariciye Nazırlığı etmiş· 
tir. Mehmet Emin Alı Paşa, Jstanbul'da doğdu, 
Bc,bası Mısırçarşılı Ali Rıza Efendfydi. On be;; ya
şında Divan-ı Hümayun kalemine girdi. 1835'te Vı
yana Elçiligi Katiptigine atandı. Çeşitli gôrevler· 
de bulunduktan sonra veremden öldü. Süleymani'ye 
Camii'nin yanında büyük törenle topraga verildı. 
Hayatı. diploması tarihimizde önemle okunuyor. il 

1 EHMET Em;n, on beş ya,.nda devlet memu<
luğuna başlayınca kısa zamanda kendi kendine Fran
sızca öğrenmiştir. Adının Mehmet Emin Ali'ye çevri
lişi bu büroda olmuştur. Bir buçuk yıl Viyana 'da el
çilik katipliği yaptı. Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Pa
şa kendisini koruyordu. Ali 'nin yazdığı notaları Fran
sızlar çok beğeniyorlardı. Kaligrafisi güzeldi. Divan-ı 

Hümayun tercümanlığına alındıktan sonra l ondra'ya 
sefaret müsteşarı olarak gönderilmiştir. Daha sonra 
Hariciye Müsteşarlığında bulunmuş, 1841 'de, londra 
Büyükelçiliğ i'ne getirilmiş ti. Üç yıl bu görevd·e kaldı. 
Koca Reşi t Paşa Sadrazam o lunca 1846'da Hariciye 
Nazırlığı'na tayin edildi. Kaderi, Paşa'ya bağlıydı san
ki. Paşa Sadrazam olunca Ali ' ye de i ş veriyor, onun 
yerine başkası Sadrazam olursa Ali de işinden atılı
yordu . Nitekim, Reşit Paşa'n ın koruyuculuğunu gör
müş Keçecizade Fuat Paşa da, Şinasi de aynı mua
meleyle karşılaşmışlardır. 

Çok genç yaşta ileri mevkilerde bu lunan Ali Pa
şa , aynı zamanda Encüme n-i Daniş adıyle kurulan bi
lim kurulunda da görev almıştır. Reşi t Paşa ölünce, 
henüz otuz iki yaşındayken, 1857'de Sadrazam ol
muştur . Bir yıl sonra ise o zamanın adeti üzerine , 
Sadrazamlıktan azledilenlere valilik verilere!< İ stan
bul'dan uzaklaşt ı rıldıkları için o da Bursa Valiliği'ne 

getirilmiştir. İzmir Valiliği, Tanzimat Meclisi Reisli
ği, Paris Kongresinde birinci murahhaslık gibi önem
li işlerde bulundu. Abdülmecit zamanında bir daha 
Sadrazam lığa getirildi. Sultan Abdülaziz tahta çı 

kınca iki defa daha Sadrazam tayin olundu. 
Mehmet Emin Ali Paşa, Osmanlı İmparatorluğu' 

nun pek kritik gün lerinde Sadrazamlık yaparak gemi
yi batmaktan korumağa çalışmış değerli devlet adam
larındandı. Ama bilhassa Sultan Aziz'in tam manasıy
le despot yönetimine karşı başlamış olan meşrutiyet 
idaresi iste klerini bağdaştırmayı başaramamış, gizli 
ihtilal cemiyetle rinin doğmasına, Yeni Osmanlılar'ın 
mücadelesine yol açmıştı. Aslında bu hareket, ası l, 

Mıs ır'daki «Hidivlik» meselesindeki usul değişmesin
den doğmuşsa da hedef, gayet tabii olarak padişah 
ve Sadrazamdı. Ali Paşa, temkinle bunlara karşı koy
mağa ve idare etmeğe, biçimine getirip hepsini ls
tanbul'dan uzaklaştırmağa çalıştıysa da Avrupa'ya 
kaçmalarını önleyemedi. İstanbul'da yabClncı, bağım-

sız postane ler vardı ve yurt dışındakiler, bu kanal· 
dan içeriye her türlü evrakı sokuyor, buradakiler
le bağlantı kurabiliyorlardı. Bu üzüntüler, sonunda 
paşayı verem ed ip yataklara düşürmüştür. 

Tarihi kayıtlara göre, veremden yüzü sapsarı, 
zaman zaman ateşler içinde yanarak gene işinin ba
şın a gelen ve durup dinlenmeden çal ışan Ali Pa
şa, bu enerjisiyle de, diğer devlet adamlarına dai
ma örnek oluyordu. Hatta, son nefesini verinceye 
kadar çalıştığı de:. gerçektir. 

Yabancı ülkelerle yapılacak anlaşma ve kongre
lerdeki s iyasi tutumu Paşa'ya haklı bir politika şöh
reti kazandırmıştı. Ama bu şöhret onun dinamik bir 
politikacı olmasından çok zekasını, bilgisini oyala
yıcı yolda kullanmal<taki hünerinden ileri geliyordu. 
Yoksa Tanzimat Devrinin ikinci yarısında verilen ta· 
vizlerin büyük kısmında onun mührü bulunacaktı. 

Mehmet Emin Ali Paşa'yı yıpratanlar arasında, 
Mısırlı Fazıl Mustafa Paşa başta gelmektedir. Hıdiv
lik ümidini kaybeden Fazıl Mustafa Pasa, serv~tıni 
bu yolda harcayarak Padişahı ve Sadrazclnı!:ıı de
virmek maksadıyle Avrupa'ya kaçan Yeni Osman
lıları beslemekten bir an geri durmamıştır. 

Çok bilgili bir insan olan Ali Paşa, devlet idare
s inde olduğu kadar savaş idaresinde de beceriksiz
likler yaptı. Girit'in elden çıkmasına yol açan isyanı 
bir türlü bastıramadı. Bu sebeple, «Girit'i Yunanlılara 
peşkeş çekti» diye aleyhte propagandalara hedef ol
du. Rakibi Ziya Paşa: «Ömründe askerlik etmediği 
halde başkomutanlık kılıcı kuşandı, bir yıl Girit'i ab
luka etti ama sonunda bir külüstür Yunan gemisi esir 
alabildi» gibi küçültücü sözlerle dolu mükemmel bir 
hiciv eseri olan « Zafername»yİ yazmış, boyunun kı
salığından kinaye «Allah boyu kadar ömrünü uzun et
sin» diye bir dua ile şiirini bitirmişti. Bu da, Mehmet 
Emin Ali Paşa için son d arbe oldu. Bununla beraber 
Girit'e kadar kışta kıyamette gittiği halde, Rusya'nın 
kıskırttığı isyancılarla bir türlü anlaşamamıştı. 

Ali Paşa, son sadrazamlığında, kendisine muha· 
lif olanlar hakkında af çıkartmış, ama bunların bir kıs
mı, o ölmedikçe memlekete dönememişlerdir. 

Ali Paşa, 56 yaşında yani en verimli çağında 
veremden vefat ettiği z;ıman Türk Diplomasi Tari
hi, büyük bir ~ahsiyeti kaybetmiş oldu. 





KeÇecizade 
Fuat Pasa 

18t5 . 1868 

TANZİMAT deımnin en ünlil bir simasıdır. K ôklü 
bir aıleden gelmedir. İstanbul 'da doj1du. M edrese 
öğrenıminden sonra yeni açılan Askeri Tıbbiye'yr: 
gireli ve buradan mezıı11 oldu. Askeri tabıplik yap
tı. İki lcez Sadrazamlıktan başka Seraskerlik. Ha· 
rtciye ı\'iızırlıqı, Bilyükelçilikler gibi ônemli vazı
/elerde bulundu. Osmanlı İmparatorluğu'nun son 
deıırinin en büyük devlet adamlarından biridir. 
En verimlt çağındayken Fransa' da vefat etti .. El 

1 KiNCi MAHMUT dev.;n;n, mafeH ve nükte
danlığı ile maruf ulemasından Şair Keçecizade izzet 
Molla'nın oğlu olan Keçecizade Fuat Paşa, babasın· 

dan zarafet ve nüktedanlığın yanı sıra engin bir ze· 
ka da tevarüs etmişti. Gerek yabancı ülkelerdeki 
temsilcilik görevle-ri, gerek Dışişleri Bakanlığı ve ge
rek Sadrazamlığı sırasında dünya diplomasisinin 
birçok ünlü şahsiyetini mat edişi pek meşhurdur. 

Onun yetişmesinde en büyük amillerden biri 
de devrin büyük devlet adamı Mustafa Reşit Faşa 

olmuştu. Babıali Tercüme Kalemi'ndeki memuriyeti 
sırasında tanıdığı genç Keçecizade Fuat Bey'de bü
yük bir zeka ve kabiliyet sezen Mustafa Reşit Pa
şa onu diplomaside yetiştirmek istemiş ve Londra 
Büyükelçiliği Baskatipliğin e tayin etmişti. Altı yıl ka
dar lngiltere'nin başşehrindE:' kalan Fuat Paşa'nın 
dünya görüşü burada tamamE":n değişmiş ve batılaş
manın şart olduğuna inanmıştı. Ve ömrü boyunca 
bu uğurda çalışt ı. 

Beyrut'ta, sonra da Şam'da Müslümanlarla Hı

ristiyanlar arasındaki geçimsizlik kanlı kavga şeklini 
alıp yağmalar, yangınlar başladığı zaman Fuat Pa
şa Hariciye Nazırıydı. Başta Fransızlar olmak üzere 
bütün batılı sömürgecilerin gözlerini diktikleri bu 
yurt bölgesinde başgösteren iç kargaşalık bir dış mü
dahaleye sebep olabilirdi. Bu yüzden Hariciye N~
zırı Fuat Paşa, yanında 3000 kişilik bir ordu olduğu 
halde Ortadoğu bölgesine gönderildi. Paşa, burada
ki sert davranış ı ve amansız hareketleriyle ortalığı 
sindirmiş, bu arada 150 kadar insanın da idamını 

emretmiş, neticede bir dış müdahaleye fırsat kalma
dan ortalığı yatıştırmıştı. 

- ccBen ki ömrümde bir tavl!lk kesmemiş, bir 
kuş vurmamış insanım. Allah beni devleti kurtar
mak için nelere alet etti. .. » diye hayıflanmaktan da 
kendini alamamıştı. 

Fuat Paşa, latifeciliği ve hazır cevaplığı ile de 
meşhurdu. Yabancılarla yapılan bir sohbet sırasın
da devletlerin kuvvet ve kudretlerinden bahsolunur
ken Fuat Paşa, en kuvvetli devletin Osmanlı impa
ratorluğu olduğunu ileri sürünce orada bulunanlar 
biraz tebessüm ve biraz da hayretle kendisine bak
mışla rdı . Zira koca imparatorluğun elde kalan kısmı 
da büyük çatırtılar içinde bulunuyordu. Yabancıla-

rın bu bakışları karşısında Keçecizade Fuat Paşa ta· 
rihe geçen şu meşhur sözünü söylemiş ti: 

- «Elbette en kuvvetli devlet bizim devleti· 
mizdir. Zira siz yabancılar dışarıdan, bizler içeriden 
yıkmaya çalıştığımız halde bir türlü yıkamıyoruz ... » 

Sultan Abdülaziz'in Mısıt'a yaptığı gezide Pa
dişaha refakat etmekte idi. Mısır Hidivi ismail Pa
şa kendisini artık bir vali gibi değil de adeta bir sul· 
tan gibi görmeye başlamıştı. Bu nedenledir ki kar
şılama törenine üç at getirtmişti. Bunların birine Pa
dişah, ötekilerine de Fuad Paşa ile kendisi bine· 
c~kti. Fakat Fuat Paşa, padişahın altının yanında 
yaya yürümek istemiş ve böylece Hidiv de Sultanın 
yanında yaya yürümek zorunda kalmıştı. 

Uzun boylu, zayıf, seyrek sakallı biı zattı. Öl· 
düğü zaman henüz 55 yaşında olmasına rağmen 
ağır ve çok üzücü devlet hizmetlerinin altında ezil· 
diği için seksen yaşındaymış gibi gösteriyordu. Son 
derece bilgili, parlak zekalı, iyi konuşan, cesur, cer· 
bezeli, tuttuğunu koparır, ileriyi görür, doğru vı 

namuslu bir devlet adamı olan Fuat Paşa'nın Fran· 
sızcası, Fransızları bile hayran bırakacak kadar mü
kemmeldi. Taassuptan uzak, devrimci ve ilerici ol
duğu .. için «ziyade alafranga»lı~ ile it~am edilirdi, 
bu yuzden taşlamalara maruz kalırdı. lstanbul cad
delerine ilk Arnavut kaldırımlarını döşetirken, «Bu 
yolları bana atıian taşlardan yapıyorum» demişti. 

Sultan Abdülaziz'in Paris ve Londra gezilerin
de bütün seyahat boyunca padişahın bil'l. türlü kap
risini önlemeye çalışmak, hatta zaman zaman onun 
hakaretlerine bile maruz kalmaktan başka bunları 
hazmetmeye de mecbur olmak onu pek bitirmişti. 
Esasen kalbinden rahatsız bulunan Keçecizade Fuat 
Paşa bu yüzden yurda pek bitkin bir halde dön· 
müş ve derhal Yakacık'ta istirahate çekilmişti. An· 
cak durumunun kötüye gitmesi karşısında hem din· 
lenme, hem de tedavi maksadıyle Nis'e giden Fuat 
Paşa orada hayata gözlerini yumdl. ı Jtanbul'a geti
rilen cenazesi Divanyolu'ndaki türbesine defnedlldl. 

Devrin Padişahı Sultan Abdülaziz'e hitaben yaı
dığı meşhur vasiyetnamesinde Fuat Paıa, Osmınlı 
Devletinin batmaktan kurtulması için bir an önce 
~ütün müesseselerinin batılaştırılmasının elzem ol
duğunu çok açık bir dille kaleme almıştı. 





----------

Mithat Pasa 
f '812 .. ~ 884 

BfJYÜK devlet adamı, meşrutiyet inkılabının lide· 
ri olan büyük devrimci. İstanbul'da doğdu. Ule
madan Kadı Rusçuklu Hacı Eşref Efendi'nin oğ· 
ludur. Asıl adı Ahmet .~efik'tir. Pek genç bir yaşta 
Bıibıcili'deki Divıin-ı Hümayun Kalemi'ne katip ol· 
du. 62 yaşında Taife sürgün edilip orada boğdu· 
ruldu ve gizlice İbni Abbas Mezarlığı'na gömüldü. 
Kemikleri. 1950 yılında anavatana getirildi. Hür
riyet Tepesi'ndeki Şehitlik Mezarlt'ğına defnedildı. 

' 

s ULTAN ABDÜLHAMiT büyük bk veh;m ve 
heyecan içinde idi. Meşrutiyetin lideri · ve büyük 
devrimci Mithat Paşa'yı Sadrazamlıktan azlettiği yet
miyormuş gibi, çok geçmeden amcası Abdülaziz'in 
intiharına cinayet süsü vererek, onu hal'edenlerin 
bu cinayeti işlediklerini ileri sürmüş ve Yıldız Sa
rayı'nda kurdurduğu mahkemede Mithat Paşa ile 
birlikte birkaç kişiyi daha ölüm cezasına çarptırmış
tı. Ancak Mithat Paşa'n ın ne kadar sevilen bir şah
siyet olduğunu bildiği için başına bir iş açılmama

sı için cezasını müebbet hapse çevirtip kendisini 
Arabistan çöllerindeki Taif kalesine sürdürmüştü. 
Fakat bütün bu olup bitenlere rağmen yine de içi 
rahat değildi ; vehim içinde kıvranıyordu. Mithat 
Paşa'nın İngilizler tarafından Taif'ten kaçırılacağı 
vehmindeki Sultan Hamit, tek selametin onun vü
r.udunun ortadan kalkmasında olduğuna inandı. 

63'ncü Alay Kumandanı ve sadık bendelerinden 
Mehmet Lütfü Beyi, Taif'e gönderdi. 

Hürriyet kahramanı Mithat Paşa, bu kaledeki 
odasında mahpus iken yanında bir de sadık adamı 
bulunuyordu. lstanbul'dan «Mithat Paşa'nın vücu
dunun ortadan kaldırılması» fermanını alıp gelen 
askeri birliğin yüzbaşısı İbrahim Ağa, bu işin ses
sizce halledilmesi için önce Mithat Paşa'nın sadık 
adamı Arif Ağa'yı çağı rtmış ve Paşa'nın zehirlenme
si hususunda yardımını istemişti. Yüzbaşı: ıcMithat 

Paşa'yı bu gece bitireceğiz . Sen odasının kapısını 

bize açacaksın, açmadığın takdirde sonun pek fena 
olur!» demişti. Ancak Arif Ağa derhal Paşa'ya va
ziyeti bildirmiş ve bunu gören askerler tarafından 

alıp qötürülmüştü. 

7 mayıs 1384 çarşamba gününü perşembeye 

bağlayan gece Mithat Paşa'nın yattığı odanın kapı

sı kırılarak açıldı. 62 yaşındaki büyük devlet adamı 
gelenleri büyük bir sükünet içinde karşılamıştı. En 
ufak bir mukavemet dahi göstermedi. Edirneli Ber-

•bP.r lsmail adındaki askerin boynuna geçirdiği il
mikle orada ruhunu teslim etti. 

Mithat Pap'nın na'ş ı gizlice kaleden çıkarılıp 

civardaki lbni Abbas Mezarlığı'nda sabah güneş 
doqarken toprağa verildi. Yayınlanan resmi rapor, 
Mithat Paşa'nın şir-i pençe ve kasığında çıkan hıyar
c:ıktan vefat ettiğini bildirmekteydi. 

lmparatorluğun çeşitli eyaletlerinde çeşitli gö· 
rP.vlerde bulunan Mithat Paşa, Tuna Valiliği sırasın· 

d;ı büyük ün yapmıştı. Üç yıllık görevi sırasında 
as ;-ıyişi tesis etmiş, yollar, köprüler, kanallar yaptır· 
ınış, islahevleri açmıştı. «Emniyet Sandığı» ile Ziraat 
Bankası da onun meydana getirdiği büyük eserler 
arasında idi. Böylelikle tefeciliğin önüne geçmişti. 

Tuna Valiliğinden sonra Bağdat Valiliğine atan· 
dı~ı zaman ayni müspet icraatı orada da göstermiş 
ve 1872 yılında Sultan Abdülaziz kendisini Sadra· 
Tam yapmıştı. 

İki buçuk ay sonra azledilmiş olmasına rağmen 
ülkede artık meşrutiyetin kurulmasını isteyen Ye· 
ni Osmanlılar Cemiyeti'ne mensup Namık Kemal ve 
Ziya Paşa gibi değerli vatan gençleri Mithat Paşa'yı 

kP.ndi ülküleri için tabii bir lider sayıyorlardı. Ab· 
diilaziz'in tahttan indirilmesinde olduğu kadar akıl· 

c:a hasta olan V Murat'ın yerine Abdülhamit'in ge
titilmesinde d e başrolü oynayan Mithat Paşa bu ara· 
da ilk anayasayı da hazırlayıp,.bunu tahta çıkardığı 
Abdülhamit'e kabul ettirmişti. 

Ancak çok geçmeden Abdülhamit, kendisini 
tahta çıkartan Mithat Paşa'yı tasfiye etmek istemiş 
ve Rusya savaşını bahane ederek kendi görüşlerine 
tamamen zıt görüşlere sahip bulunan Sadrazamını 
vapura bindirtip Avrupa'ya sürgün ettirmişti. 

Anayasa bir taraftan kazaya uğrarken, demok· 
rasinin babası sayılan adam da yurttan uzaklaştırıl· 
mıştı. Ancak Sultan Abdülhamit, kendinden önce· 
ki iki padişahı tahttan indirten bu «tehlikeli adamı 
dan tam manasıyle kurtulabilmek için yeni yeni 
hainlikler düşünmekten geri kalmıyordu. 

Sultan Abdülhamit önce kendisini affetmis, 
sonra da Suriye'ye vali tayin etmişti. Fakat bu, fır· 
tınalardan önceki sükünetten başka bir şey değil· 
di. Nitekim çok geçmeden Abdülaziz'in intiharına 
cinayet süsü vererek Yıldız Sarayı'nda kurdurduğu 
Ö7.el bir mahkemeye sevketmiş ve onu ortadan kal· 
dırtmayı becermişti. 

Kemikleri 1950 yılında Suudi Arabistan toprak
larındaki lbni Abbas Mezarlığı'ndan alınarak anava· 
tana nakledilen Hürriyet Kahramanı Mithat Paşa, bü
yük bir merasimle lstanbul'daki Hürriyet Tepesi Şe
lıitliği'nde toprağa verildi. 





Ahmet Vefik Paşa 
1823 . 1891 

DEVLET adamı ve ovun yazarı . Fransız sahne şairi 
M oliere'in eserlerinden on altısını 1869'dan itiba· 
ren tercüme ve adapte etmekle, Bursa'da tiyatro 
yaptırmalda .5öhret kazanmıştır. Vefik Paşa lise 
tahsilini Paris 'te tamamlamış. orada ve Tahran'da 
elçilik, Londra'da sefaret klıtipligi yapmış. ilci defa 
M aart/ Nazırı. iki defa Başvekil olmuştur. Başve· 
kil sözilnü ilk olarak o kullanmış. Tahran'da elçilik 
binasına bayrak çektirerek bu gelenegi kurmuştur. il 

AHMET Vefôk Paşa, çok çahşkan ve tuhaf huy
lu bir adamdı. Fransızca , İngilizce, ltalyanca, eski Yu
nanca bilirdi. Arapça ve Farsça'yı çok iyi okur, an
lardı. Türklük bilinci, çağına göre onu yepyeni bir 
tarih ve dil anlayışına götürmüştü. Çok okuduğu için 
yabancılar kendisinden ccDevrilmiş kütüphane» diye 
söz ederlerdi. Onun için en doğru hükmü Keçecizade 
Fuat Paşa vermiş ve: «0 , binek taşı büyüklüğünde 

bir pırlantadır; ne yüzüğe tcıkılır, ne kaldırım yap
maya yarar!" demiştir. 

Vefik Paşa, siyaset hayatında devletin onurunu 
büyük bir titizlikle korurdu. Şam ayakl<ınmaları sı
rasında Fran sa'nın asker çıkarmak istemesi üzerine 
P.ıris Elçisi olduğu için orada yapılacak müzakerelere 
katılması emredilmişti. Vefik Paşa, hükümet, ayak
lanmaları bastırmak için Şam'a asker yetiştirinceye 
kadar, elçi olduğu halde, ortalarda görünmedi ve mü
zakerelerin gecikmesini sağladı. 

Bir toplantıda Üçüncü Napolyon, Ahmet Vefik 
Efendi'ye: «Osmanlı imparatorluğu çöküyor, çatırtı· 
farını işitiyorum!» demişti. Vefik Efendi, tam bir el
çiye yaraşacak süslü cümlelerle: «Bizim memleketi
miz buraya uzaktır, işittiğiniz çatırtılar Fransa'ya ait 
olsa gerek .. .ıı cevabını vermişti. 

Yine Paris'te, Müslümanlık aleyhine bir piyes oy-
. nanacağını öğrenince bunu önlemek istemiş, ama 
resmi makamlar aldırış etmemişlerdi. Bunun üzerine 
ilk gece tiyatroya giden Vefik Efendi, oyun başla
madan sahneye çıkıp eserin oynanmasını önlemişti. 

Ahmet Vefik Paşa'nın «garip» sanılan huyları, 

iSlında, yaşadığı zamanın gereklerine göre ilerici ol
masından doğuyordu. Mesela Bursa'da tiyatro yaptır
dıktan sonra «fası:ılyacıyan Topluluğu» na kendi ter
cüme ve adaptasyonlarını oynatması, lstanbul'da ho~ 
karşılanmamıştı. Çünkü, koskoca vali, her gün pro
valara gidiyor, bir rejisör gibi, oyuncuları dinleyerek 
yinlışlarını düzeltiyor, ondan sonra hükümet memur
larını bu oyunları seyretmeğe mecbur tutarak tiyat
ronun yaşamasını sağlıyordu. Hükümetin birçok me
muru değiştirmek için Bursa'ya tayin ederek gönder
diği kalabalık bir memur topluluğunu «Benim size 
ihtiyacım yok» diye vapura bindirip geri yollamıştı. 

Hatta yine hükümetin başka yere naklettiği 
Vizental Efendi'yi: «Ben se'nden memnunum, vazi-

f~ne devam et» diye Bursa'da alıkoymuştu. Sait Paşa 
içişleri Bakanı olduğu zaman bakanlığa açık bir tez. 
kere yazarak: «İkide bir Sait imzalı bazı telgraflar ge. 
liyor. Kimdir bu adam?» diye sormuştu. 

Bu gibi olaylar sonunda, Bursa Valiliği 'nden alı· 
nan Vefik Paşa, lstanbul'da, Rumelihisarı'ndaki ko· 
nağına çekilerek tercümeyle uğraşmaya devam etti. 
ikinci başvekilliği sadece iki buçuk gün sürmüştür. 
Bursa Valiliği'nden alındıktan sonra yaptıkları için 
tahkikat açılmıştı. Yapılan suçlamalardan b iri de «Ka
dınlara mahsus matineler tertipleyerek ırz ehli hatun· 
ları tiyatrohaneye doldurmakı>tı. 

Bugün, yurt dışındaki bütün temsilciliklerimiz, 
bayrağımızı çeker. Adettir bu. işte bu adeti, ilk 
defa ihdas eden de Ahmet Vefik Paşa olmuştu. Tah· 
ran'da Osmanlı lmparatorluğu'nun Büyükelçi'si ola· 
rak görevliyken, Osmanlı toprağı olarak ilan ettiği 
elçilik binasına, törenle Osmanlı bayrağını çektirmiş· 
ti. Sonra bu adeti diğer elçilikler de uyguladılar. 

Gerek siyaset hayatında, gerek idare hayatında 
memlekete büyük hizmetleri dokunmuş olan Vefik 
Paşa, ilk defa Türk dilinin sö:ı.lüğünü yapmıştır. Türk 
tarihinin bütünlüğü, sanıldığı gibi bu tarihin yalnız 
Osmanoğulları soyuyle kurulup başlamadığı fikrini de 
ilk ortaya atıp savunanlardandır. Nitekim yıllar son• 
ra, Kaşgarlı Mahmut'un ccDivanu Lügat-it Türk» adlı 
ünlü eseri bulununca Ahmet Vefik Paşa'nın ortaya 
attığı iddialarda ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. 

Ahmet Vefik Paşa'nın Moliere'den yaptığı çe· 
viri ve adaptasyonlara gelince bunlardan bilhassa 
ikinci gruptaki eserler, gerçek birer telif eserdir, ya· 
ni kendi malı gözüyle bakılmak gerekir. Nasıl Mo
liere' in kendisi konularının çoğunu Latin, İspanyol 
ve ltalyan sahne şairlerinin eserlerinden almış, ama 
bunlara kendi damgasını vurarak kendisine malet· 
mişse, Vefik Paşa da, adaptasyon diye bilinen eser
lerini tamamiyle kendine özgü hale getirmiştir. Bu· 
nun en güzel örneği ise «Zor Nikattı»ndaki skolas
tik düşünceyi temsil eden Üstad·ı Sani ile Hakim 
Senai'dir ki bunların Moliere'deki asılları Latince 
konuşan Ortaçağ kafalı filozof ve bilginler olduğu 
halde Vefik Paşa, toplumumuzdaki karşılıkları ola· 
rak «medrese kafalı», Arapça konuşan bilgin ve filo
zofu tercih etmiştir. 



J\HMET VEFiK PAŞA 



Uzun Mehmet 
1 s.os • 182 9 

TÜRKIYE'de maden ktimürünü bıılan kişidir. Zon
guldak'a bağlı Karadeniz Ereğlisi'nin Kestaneci kti· 
yilndendir. Bahriye'de askerlik yaparken görüp ta
nıd1$1ı maden kömürünü ktiyü çevresinde arayıp 
bulan ve yurdumm:un en büyük bır tabii zenginli
ğınin ortaya çıkmasında başrolü oynayan kışidir. 
Bugün Zonguldak'taki en büyük kömür ocağı onun 
ismini taşımaktadır. Uzun Mehmet. şöhretini çeke· 
m eyenlerin kurbanı oldu ve zehirlenerek Cildürüldü. il 

-D NDOKUZUNCU Yüzyol'on ôlk çey•ek yoh ;çin
de Türk bahriyesinde pek önemli bir yenilik olmuş 
ve buharla i şleyen ilk gemi olan «Serac-ı Bahri» Qs, 
manlı filosuna katılmıştı . Buharla çalışan bu tek kal
yon, Türk bahriyesinin gözbebeği olduğu cihetle en 
seçkin kumandanlar ve en seçkin askerler bu gemiye 
verilmişti. Dolayısıyle «Serac-ı Bahri» kalyonunun da 
onun mürettebatının da özelliği pek büyüktü. Kaba 
yelken yerine buharla çalışan bu teknede bahriye
nin en seçkin askerleri vazife alabilirdi ancak. 

«Serac-ı Bah ri»yi yürüten buhar, taşkömürü ile 
elde edilmekte idi. Ve «Kara elmas» adı verilen bu 
cevher de yurt dışından ithal edilebilmekteydi ancak. 

«Serac·ı Bahri» gemisinin genç ve çok değerli 
bir kumandanı vardı. Bu değerli kumandan, her ter
his devresinde tezkere alan mürettebatı geminin gü
vertesinde toplar, kendileriyle son bir konuşma ya
pıp, bundan sonra atılacakları hayatta onlara «Baba 
nasihatı » ve rirdi. Ve bu konuşmanın sonunda da 
elinde tutmakta olduğu o pırıl pırıl parlayan ccKara 
elmas»ı tezkereci bahriyelilere gösterip: 

«- Arkadaş la r, şu gördüğünüz, gemimizi yürü
ten buharı temin için suyu kaynatan taşkömürdür. 
Yalnız bu gemide değil, pek çok işde kullanılır bu 
kömür. Avrupa'nın pe k çok yerinde vardır bu kö
mür. Toprağın altından çıkar. Avrupa'da bu kadar bol 
bulunan bir kömür bizim memleketimizde neden bu
lunmasın? l~te tezkerelerinizi alıp köyünüze dönü· 
yorsunuz artık. Köylerinize gittikten sonra dağlarda, 
bayırlarda, tarlalarda araştırın bakalım sizler de. Mut
laka ve mutlaka bizim memleketimizde de vardır bu 
kömürden. Ve elbette bir gün içinizden biriniz bu
lacaktır bunu ... » derdi. 

İnanmıştı genç kumandan er geç bu memlekette 
faşkömürünün bulunacağına. Ve tezke'reye gidenlere 
teker teker inceletirdi bu cevheı i. iyice görsünler ve 
görür görmez de tanısınlar diye ... 

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğlisi Kestaneci kö
yünden olup boyunun uzunluğundan ötürü «Uzun 
Mehmet» diye anılan bahriye eri de «Serac-ı Bahri» 
gemisinden tezkere aldığı gün güvertede, kuman
danın söylediği bu sözleri dinlemişti. Bu sözler genç 
askeri öylesine bir etkilemişti ki, köyüne döner dön
mez paçaları sıvayıp aramaya koyulmuştu. 

Mehme t bu işe öylesine sar.lmıştı ki düş· 

ferine kadar girmeye, uyku larını kaçırmaya kadar 
varmıştı bu sevda. Yıllar boyu aradı. Büyük bir sa· 
bır içinde karış karış gezmeye başladı köyünün ha· 
valisini. Eline geçen her esmer taşı inceledi, kara 
gözlü Şirin 'ine kavuşmak isteyen bir Ferhat gibi dağ· 
farı, taşları d e ldi. 

Nihayet Köseağzı mevkiinde kapkara bir taş bul· 
du Uzun Mehmet. Kumandanın gösterdiği ve «Kara 
elmas» dediği taşkömürüne öylesine benziyordu ki. 
Onun gibi pırıl pırıl yanıp sönen bir hali vardı bu 
taşın. «Acaba b uldum mu?» diye yüreciği hop etti 
ve nefes nefese koştu, elleri titreye titreye bu kara 
taşı ocağın içine attı. Çok geçmeden o kara taşın kıp
kırmızı kor haline geldiği zaman sevincinden cıldıra
caktı adeta. cc- Taşkömürü bu ... Taşkömürü! .. Bul
dum nihayet onu .. . » diye yerinden fırladı, Köseağzı' 
na doğru delice koşmaya başladı. 

Köseağzı'nda o karataşı bulduğu yerden topla· 
dı, heybesine doldurdu yine böyle kara kara taşla
rı. Ve tuttu İstanbu l'un yolunu. Kumandanını buldu 
önce. «Serac-ı Bahri»nin genç kumandanı «Uzun 
Mehmet»in getirdiği o kara kara taşları görünce, bü
yük bir sevinç ve heyecana kapıldı. Sarıldı öptü bu 
yiğit askerini: 

«- Buldun, başardın Mehmedim ... » diye kutla· 
dı onu. Taşlar derhal darphaneye gönderildi, tahlili 
yapıldı. Netice müspetti. Uzun Mehmet'in Köseağzı 
mevkiinde bulduğu o kara kara taşlar maden kömü· 
rünün ta kendisi idi. «Zonguldak'ta maden kömürü 
bulundu» müjdesi tüm yurdu sarıverdi. Bu kömürü 
bulan Uzun Mehmet de bir kahraman oluverdi tabii. 

Köyünde krallar gibi karşılandı Uzun Mehmet. 
Yurdu bu büyük zenginliğe kavuşturmakla kendisi· 
nin de servet ve refaha kavuşacağı besbelliydi. An· 
cak gelgelelim onu çekemiyen bir kişi vardı ortada. 
Bu da Ereğli'nin mütesellimi idi. Bütün Ereğli'nin sev· 
gisini kazanan bu şahsın bir gün bütün Ereğli'ye de 
sahip çıkacağını düşündü. Selameti, kendisini orta· 
dan kaldırmakta buldu. Adamlarını ortaya sünip ze· 
hirletti o koca Uzun Mehmet'i. 

Böylece memleketimi1de kara elması bulan 
Uzun Mehmet, bulduğu kömürün de tarihimizdeki ilk 
kurbanı oldu maalesef. 



UZUN MEHMET 



Ziya Paşa 
. 1825 • f 880 

ŞAİR. tiyatro yazarı ve devlet adamı. i stanbul'da 
do~dıı. valili(ji sırasında Adana'da öldü. M edrese 
ttılıııilı gör<Crelc yetişti. Arapça ve Farsça'yı çok iyi 
bilirdi. Sonradan Fransızca da öğrendi. Saray ka
tipliği yaptı. Yeni Osmanlılar gizli cemiyetine gir· 
ai. Şina.~i ve Namık Kemal'le arkado~lığı yüzünden 
lstanbıı/'rian vali muavinliğiyle uzaklaştırılmak is· 
tenmesi üzerine Kemal'le Fransa'ya kaçtı. Londra'da 
Hürriyet gazetesini çıkardı. 55 yaşında öldii. 11 

1869 yolonon bô• baha• günüydü . Cenev<e'nôn 
Leman gölüne bakan kır kahve lerinden birinde, ba
şında bol püsküllü fesi, önü boydan boya ilikli set
resiyle uzunca yüzlü, esmerce, kırk dokuz, elli yaş
larında -kadar görünen bir yabancı oturuyor, ara sıra 
gölde'< i tekneleri seyrediyor, zaman zaman da önün
deki kağıtları karıştırarak notlar alıyor, acaip bir ya
zıyle, alt alta mısralar düzüyordu. Garson, kendisini 
tanıd ığı için istediklerini verdikten sonra, yanına hiç 
uğramamıştı . Patronuna: «Monsieur l umiere yine 
masasında» demekle yetinmişti. Garson, Lumiere'in 
ışık, yani ziya anlamına gelen bir ismin karşılığı ol
duğunu biliyordu. Bu sebeple, Ziya Paşa'nın adını 
Fransızca 'ya çevirmek daha Kolayına gelmişti. 

Ara sıra da kendi kendine gülümsüyordu Ziya 
Paşa .. İki yılı aşkın bir zamandan beri gurbet diya
rında dolaşıp duruyorlardı. Mısırlı Mustafa Fazıl Pa
şa 'nın yardımı kesilmişti. Arkadaşlarından, yani Genç 
Osman lı lar'dan bir kısmı, affa uğrayacaklarını öğre
nince memlekete dönmüşlerdi. Ama, Sadrazam Meh 
met Emin Ali' Paşa o mevkide kaldıkça Ziya'nın dön
mesine imkan yoktu. Bu s<>beple bir süreden beri 
Cenevre'de oturuyor, tercüme ve benzeri şeylerle uğ
raşıyordu. Rouseau'nun meşhur «Emile» adlı eğitim
le ilgili eserini çevirmiş, ona benzer çocukluk hatıra
larını bir d eftere yazmış ve adına «Defter-i a'mal 
(işlediklerimin defteri)» demişti. Şimdi ise, kendisi
ne en büyük düşman bildiği, hürriyetçi fikirleri yü
zünden onu diyar diyar dolaşmak zorunda bırakmış 
olan Ali Paşa aleyhinde zehir zenberek bir taşlama 
yazmaya başlamıştı . Ali Paşa'nın adamlarından, ca
hilliğiyle tanınmış lzmit Mutasarrıfı Mustafa Fazıl 
Paşa 'ya kasideyi, karantina katipliğinden emekli Hay
ri Efendi'ye bunun beşlemesini, Zaptiye Müşiri Hüs
nü Paşa'ya da yorumunu, yani şerhini yazdırarak ne
fis bir mizah şaheseri ortaya koymuştu. Zafername' 
yi taş baskısı olarak lstanbul' a gönderttiği zaman 
Hüsnü Paşa telaşa kapılmış, sadrazama giderek bu
nu kendisinin yazmadığını söylemişti. Ali Paşa, bil
gisiz zaptiye mü~irine karşı: «Üzülme paşa, zaten se
nin böyle bir şey yazamayacağını biliriz» demişti. 

Ziya Paşa'nın, Namık Kemal tarafından ağır hü
cumlara uğrayan üç ciltlik bir şiir antolojisi de var
dır. Bu antoloji de pek ünlüdür. 

Kemal'in hücumlarına sebep, yenilik taraflısı Zi
ya Paşa'nın bu eserde hep eski edebiyatçılardan Ör· 
nek göstermesidir. Ayrıca, Moliere'den Tartuffe'ü ka
fiyesiz hece vezniyle dilimize çevirmiş ve Vefik Pa
şa'yı örnek alarak başka tiyatro tercümeleri de yap
mıştır. 

Ziya Paşa, hem eski edebiyatı iyi bildiği için, 
hem de batıyı tanıdığı için, sosyal açıdan çok değer
li tenkitlerle dolu, ama eski tarzda şiirler bırakmıştır 
Mısralarının çoğu, atasözü değeri kazanmıştır: 

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz 
Şahsı n görünür rütbe- i aklı eserinde. 

* 
Milyonla çalan mesned-i izzette serefraz 
Birkaç kuruşu mürtek ibin cayı kürektir 

Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir 
Tekdir ile uslanmayan ın hakkı kötektir 

* 
Yıld ız arayıp gökte nice turfa müneccim 
Gaflet ile görmez kuyuyu rehguz~rinde 

(geçt iği yerde) .. 
Diyar-ı küfrü gezdim, beldeler kaşane ler gördüm 
Dolast ım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm. 

Ziya Paşa'nın en önemli yazılarından biri de 
«Şiir ve inşa (Nazım ve nesir, düzyazı) » adıyla ya· 
yınlanmış makalesidir. Bu uzunca makale, yüzyıllar
danberi dilimizi ve yazış tarzımızı kemiren öyle bir 
konuya ilk defa parmak basıyordu ki Paşa'ya he
men şöhret sağlamağa, ya da şöhretini pekiştirme

ğe yetti. 
« Şiir ve inşa» makalesinde Ziya Paşa dilimizin 

ve bilhassa düzyazının sadeleştirilmesi icin gerekli 
yolları gösteriyordu. Örnek olarak da bizim asıl şii
rimizin halk şiiri olduğunu, asıl yazımızın XV. yüz
yılda kullanılan yazış tarzına götürülmesi gerektiği
ni ileri sürüyor, «Bizde yazı bilmek başka, katip 
(yazar) olmak yine başkadır» diye dilimize karış
mış bol Arapça ve Farsça kelime ve imla kuralları, 
dilbilgisi kuralları yüzünden Türkçe'nin içinden çı· 

kılmaz bir hale getirildiğinden yakınıyordu. 
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ZlYA PAŞA 



Sin asi 
1826 - 1871 

nK Türk yazarlarından ve duzyazı ıslahatçısı, ga
zeteci. şair. tıyatro yazarı. ·ıorahım Ştnasi Efendi 
lstanbul'da dogdu. Tophane Ruştıyesı nde okudu. 
Koca Reşıt Paşa'nın korumasıyle Parıs e Maltye 
tahsılme çönderridı. Dönuşte ö11emlı görevler aldı. 
Tercııman-ı Alwal r 18601de11 sonra yalmz kendi 
hesabırıa Tası1ır-ı Efkar gazetcsıni çıkardı . Yenı Os· 
manlılar Cemıyetı'ne girdı 1865'te Parıs·e kaçtı 
Alı Paşa'11111 Olıimünden sonra ista11bul'a döndu. 

PARİS'te bulunduğu so<ad• ş;,.,.;, v.ıı.;,. 
rıhtımına dikey otan Bac sokağındaki bir evde otu
ruyordu . Sabahları sekizde kalkdr, işe başlar , Jacob 
sokağında Madam Be rthe' in lokantasında oğle ye
meğini yer, sonra Milli Kütüphane'ye giderek dil 
üzerindeki araştırmalarına koyulurdu. Defterler do
lusu notlar alır , bunları yine kütüphanedeki masası
nın çekmece le rinde saklardı. Oradan çıkınca bir saat 
kadar Voltaire rıhtımında dolaşır , hava alırdı . Ak
şam üzeri, Tuileries Bahçesi'ne g eçerek orada ün
lü sözlük yazarı littre'yle buluşurdu . Uzun uzadıya , 

kelime türetimi üzerinde görüşürler, sonra, yeni
den kalkar, e rtesi gün buluşmak üzere dil bilginin
den ayrılır, akşam yemeğini Berthe'te yerdi. Bu ye
mek. hemen hiç değişmezdi: Çorba, et ve salata. 

Memleketinden ve evinden yıllarca ayrı kal
mak, Şinas i 'yi epey rahatsız etmiş, karakteri üze
rinde iz bırakmıştı . Gitgide politikadan kaçar olu
yor, kimseyle görüşmek istemiyordu. 1867 yılında 

bir gün, kendisine Tasvir-i Efkar'ın çıkarılışında yfA · 
zılarıyle büyük yardım etmiş, manevi öğrencisi olan 
Namık Kemal' in de, Reşat Bey'le birlikte Paris'e 
kaçtığını öğrendi. O zamandan sonra da rahatı büs
bütün kaçtı. Zaten az konuşan bir insandı . Söyliye
ceği her sözün ~endi aleyhine kullanılabilmesi ih
timali, yardım gördüğü insanlarla arasının ac;ılması 

korkusu, beynini tırmalayıp duruyordu. 
Kemal Bey, Paris' e ilk geldiği günlerden birin

de, Reşat Bey' i de yanına alarak, Şinasi Efendi'nin 
Bac sokağındaki adresine gitti. Görüşmeyeli birkaç 
sene olmuştu. Kemal Bey, kendilerine kapıyı açan 
Şinasi 'yi ·görünce hayretler icinde kaldı ama, hiç 
belli etmedi. 

Gerçi arkadaşlar, Şinasi'deki değişikliği ona ha
ber vermişlerdi. Ama Kemal, bu kadarını tahmin et
miyordu, edemezdi de... Onun kendisine sevgi ve 
teşekkür borcu bir yana, görünüşündeki değişiklik , 
dışarısını görmüyormuş da kendi içine bakıyormuş 
gibi duran gözleri, Kemal'e ürpertiler vermişti. 

- Ruhsatınız olursa, çekilelim, çünkü görüle-
1 cek işleriniz vardır, sizi daha ziyade rahatsız etme

yelim ... diye Reşat Bey'le canları"' dışarı dar attılar . 

c Şinasi, gerçi onları kırmak istememişti: Ama 
, beş dakikada bir kelime şöyleyen, sorulara cevap 

vermeyen, politika haberleri söz konusu oldukça ye· 
rinde kıvranan bu heykelle Kemal'in bir alış veri· 
ş i olamazdı. Paris' e indikleri zaman Reşat Bey'e : 

- Conıedie Française'de Molie re' in e serleri ov· 
n;mdıkça hiçbirini kaçırmadığ ını işitmiştim . Şinasi 
Efendi'nin bu mizaç ile Molie re'den ııasıl zevk al· 
dığına hayret ederim. Allahüa' lem, tiyatrohanedt 
gülmesini bile unutmuştur ... " demişti . 

Oysa, kendisinin « Şair Evlenmesi » adındi 
bir fasıllık bir komedya kaleme aldığını Kemal Bey 
biliyor ve o küçük eserden hoş lanıyordu da . Şinasi, 
o yolda da kendilerine yol gösterici olmuştu . 

Bütün görüşmeleri sırasında Şinasi Efendi'nin 
ağzından «evet» yahut «hayır»dan başka kelime çık· 
mamış gibiydi. i şine gelmeyen veya hoşlanmadığı 
sözler karşısında ise kuşkulu kuşkulu başını salla· 
mış, gülümsemekle yetinmişti. Böyle bir adamın ni· 
kahlı eşine nasıl tahammül edeceği anlaşılır gibi de· 
ğildi. Zavallı eşinin ona nasıl tahammül ettiği ise ak· 
la bile gelemezdi. Çünkü hatun, Şinasi Efendi'nin 
yüzünü görmüyordu senelerdir. Yalııız bir .:ıra Is· 
tanbul'a kadar gittiği, kendisinin Paris'e kacmasıni 

yardım eden «Courrier d 'Orienh> yazarı Jean Pietri' 
nin idarehanesinde kaldığı, bir şahit ve imam gelir· 
terek kırk bin kuruş mihrini verip karısını boşadı9ı 
duyulmuştu. 

Onlar çıkar çıkmaz, Şinasi Efendi de, arkaların· 
dın fırlamıştı. Kemal ve Re~at Beyler' in böyle bir lr 
kibe ihtimal vermeyeceklerini bilmesine rağmen, 

kendisi aleyhinde bir teşebbüste bulunup bulunma
yacaklarını anlamak üzere peşlerine düşmüş, ancak 
onların, Seine kıyısında bir kahveye oturduklarını 

~ördükten sonra içi rahat ederek Tuilerles Bahçele· 
ri'ne doğru yürümüştü. 

Son derece vehimli oluşu, Ali Paşa tarafından 
affedilmiş olmalarına rağmen Şinasi'nin istanbul'• 
dönüşünü geciktirdi. Ancak sadrazam öldükten son· 
ra memlekete dönebildi. Çok geçmeden beyin tümö
rü sonucu vefat etti. 

Nereye gömüldüğü kesin bilinmeyen Şinasi'nin 
mezarının yeri de epeyce tartışma kon •ısu olmuş· 

tur. Gümüşsuyu'ndaki Teknik Üniversite'nin Dolma. 
bahçe tarafındaki yamacın üstüne gömülmüş oldu· 
ğu bilinmekteyse de kabri sonradan kaybolmuştur. 





' ... •-. . . . . ' . 

Agih Efendi 
. 1832 ~ 1885 

GAZETECi ve devlet adamı. l stanbul'da doğdu, el
çtltğt sırasında. Atina'da öldtı. Yusuf Agdh Efendi. 
tıp tahsilini yarıda bırakarak Tercüme Odası'na 
memur olmuştu. Fransızca, İngilizce ve ltalyanca 
öğrendiğinden önce Paris'e Elçilik Ktıtipliği'ne gön
derildi. 1860 yılında Tercüman-ı · Ahval . gazetesim 
Şinasi"yle bir likte ku~du. Ertesi yıl Posta idaresi
nin başına getirildi. Izmit ve Midilli Mutasarrıf lı
gında bulundu. Son görevi ise Atina Elçtıiğiydi. 

~ ...................................... ,,,, 

ç APANZADE Yu•uf Agôh Efendi, çok ;y; Y•· 
tlşmış bir gençti. Tercüme Odası'ndayken tanıştığı 

lbrahim Şinasi ile birlikte Tercüman-ı Ahval adıyle, 
özel kişilere ait ilk Türkçe gazeteyi kurduğu zaman 
henüz yirmi sekiz yaşında bulunuyordu. Ertesi yıl , 

çalışkanlığına ve ciddiliğine karşılık onu Posta lda
resi' nin başına getirdiler ... 

O devirde memlekette posta işleri gayet yavaş 
gidiyordu . Atlı tatarlar ve posta arabalarıyle bir yer
den bir yere eşya ve mektuoların taşınması, resmi 
yazı ların ulaştırı lmas ı uzun zaman alıyordu. 

O sabah, yeni Posta Nazır ı Yusuf Agah Efendi, 
fesini biraz arkaya yıkmış olarak makamına geldiği 
zaman bu seyrek, sivrice sakal lı, «Alafranga görü
nüşlü» genç amiri karşılayan sermümeyyiz, Posta 
ldaresi'nin en kıdemli büro şefi kendisine İngiltere' 
den gönderildiği an laşılan bir mektup verdi. Agah 
Efendi, birkaç lisan bilir bir kimse olduğu için, set
resinin düğmelerini çözerek koltuğuna geçti, oturut
ken bir yandan da kağıda göz gezdirdi. 

Birdenb ire karşısında ayakta bekleyen başmü
meyyize, büro şefine mektubun zarfını gösterdi: 

- Görüyor musunuz efendi? Bu nedir, zarfın 
üstündeki? 

Büro şefi, oraya yapıştırılmış bir küçük, resimli 
kağıt parçası görüyordu. Üzeri d e mühürlenmiş. 
damgalanmıştı. Agah Efendi, izahat vermeği uygun 
buldu: 

- Buna İngilizler «Stamp», ltalyanlar «Stam
pa», Fransız lar « Estampe» derler. Bir taşıma iş i için 
hükümetin aldığı ücret miktarını gösterir. Bir çeşit 
para veya makbuz gibidir. Zarfın üzerine yapıştırı

lır. Böylece, kaç kuruş vergi veya ücret alındığı an
laşılır . Ücret değiştikçe ıstampanın da rengi, biçimi, 
resmi ve üzerinde yazılı rakam değişi r. Bunu ilk de
fa 1837 yılında İngiliz Parlamentosu bir kanunla ka
bul etmiştir. Vergi alındığına dair damga yapılması 
için kabul edilen bu kanun posta nak liyatına da 1840 
tarihinden itibaren tatbike başlandı. Şimdi bir mu
cip tezkiresinin müsveddesini kaleme alınız. Sada· 
ret makamına arzedelim ve müsaade alarak bu ko
laylığı biz de tatbik<' başlayalım. 

BaşmumeY','iz efendinin ağzı bir karış açık kal
mıstı . Ne cin fikirli adamdı şu yeni Posta Nazın ... 

Böylece, bedeli önceden ödenecek ıstampalarla dt-
ğişmez posta ücretleri tatbik edilecek, para külfeti 
ortadan kalkacaktı. Bilhassa posta şubeleri bundan 
çok yararlanacaklardı. 

Tabii Agah Efendi, memuruna bunları anlatır· 
ken Hicret yılı tarihlerini söylüyordu. Bulduğu usu· 
lün kolaylığını , Tanzimat Fermanı'ndan beri batıya 

dönük işlerin faydalılarını almakta hükümetlerce 
gösterilen anlayışı bildiği için hiç tereddüt etmt>den 
Sadrazam hazre tlerine bu teklifi yaptırmıştı. Yalnız, 
ıstampa (baskı) gibi yabancı bir deyim kullanmak· 
tansa, onun yerine «Posta pulu» demeyi uygun 
gördüler. 

Aradan daha bir yıl bil~ g ecmeden, posta pulu 
usulü yayıldığından, Agah Efendi'nin çıkarmakta ol· 
duğu Tercüman-ı Ahval gazetesinde şuna benzer 
ilanlar görülmeğe başlanmıştı: «Refik Bey tarafın· 
dan ayda bir defa çıkarılan Mir'at adlı resimli gaze· 
tenin .... eyalat (vilayetler) ve ecnebi memleketler 
için posta pulu ücretine zam yapılır». 

Agah Efendi gerçi Posta Nazırlığı 'nda çok uzun 
bir zaman kalmadı. Çünkü, ona daha başka resmi 
görevler de veriliyordu ve bu çalışkan, gayretli 
genç, hepsinin üstesinden geliyordu. Ne var ki, Ye
ni Osmanlılar gizli cemiyetinden Ziya Bey'in (Ziya 
Paşa) arkadaşı olduğu, onunla temas halinde bulun· 
duğu için gazetesi kapatıldı, resmi görevleri üzerin· 
den alındı. Sonr<?ki sürgün hayatında da, Avrupa'ya 
kaçtığı sırada da, yazılı haberleşmelerinde mektup
lar üzerine yapıştırılan posta pulları, ilk defa onun 
tarafından memlekette tatbik edilmişti. 

Agah Efendi, son derece yakışıklı bir gen(ti. 
Bu sebeple, girdiği her yerde görünüşüyle dikkati 
çeker, karşısındakilerin gönlünü kazanırdı. Bunun 
gerek gazeteciliği sırasında , gerek nazırlığında çok 
faydasını görmüştür. iyi tesir bırakmanın• maksadı 
elde etmek için yarı yarıya kazaoıç sağladığını bil· 
mekle beraber, Agah Efendi, yalnız Yeni Osmanlı
larla ilişkilerinde zarara uğramış, efendiliğine rağ· 
men sadrazamın muhabbetini kazanamamıştı . 

Hatta yakm zamanlara kadar sadece bir devlet 
memuru, büyük mevkilere gecmiıı cıTanzinıat Efen· 
disi» olarak bilinirdi. Gazeteciligimize hizmeti yenı 

yeni ortaya çıkarılmış, şimdilerde takdir edilmiştir. 





Gazi Osman Paşa 
1832 - 1900 

«PLEVNE Kahramanı» dtye anılan ilnlü büyük CL!

kerdir. Tokat'ta doğdu. Küçük yaşta İstanbul'a ge· 
lerek Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'nde okudu ve 1852' 
de Harbiye'den mezun oldu. ömrünü savaş alan· 
larında geçırdi. 1876"da. Zayçar'da Sırplar'a kar
şı zaferi ile Müşir (Mareşal) rütbesine ulaştı. Os· 
manlı • Rus savaşında Plevnc'yi müdafaasında gtJs
terdiği kahramanlıktan ötürü «Gaziıı unvanını aldı. 
Fatih Camii avlusundaki türbesinde medfundur. il 

A Dl yüz yoldan be<Cdille,de dolaşan de•lanlaş
mış bir kahramandır. Gazi Osman Paşa'nın Plevne'· 
de yarattığı şanlı sayfayı bilmeyen yok gibidir. 

lL'na nehri akmam diyor 
Etrafımı yıkmarrı diyor 
Şa n ı büyük Osman Paşa 
Plevne'den çıkmam diyor ... 

Osman Paşa, Plevne'nin Ruslar'a karşı müda· 
faası emrini alarak, Vidin'den ka lkıp geldiği o tarih
lerin isimsiz şehri Plevne'nin stratejik bakımdan fu
karalığı ile karşılaşmıştı. Doğru dürüst bir kalesi da· 
hi bulunmayan Plevne' yi e lde mevcut imkansızlık
lar içinde mümkün mertebe takviye etmeye ça lıştı. 

Ruslar 20 temmuz 1877 günü Plevne'ye, bu 
doğru dürüst tahkim edi lememiş şehre ilk taarruz
larını yaptılar. Gazi Osman Paşa elindeki 23 bin as
ker ve 58 top ile yaman bir direniş gösterdi; Ruslar 
2.84 7 ölü vererek uzaklaştılar. 

Uzaklaşt ı lar, fakat gitmediler. On gün sonra bu 
kez 50 bin asker ve 184 top ile saldırdılar Plevne'ye. 
Bu ikinci hücum Ruslar için ilkinden çok daha ağır 

bir yenilgi olmuştu. Bu kez Plevne kapılarında 7.305 
ölü vererek çekildiler. 

Osman Paşa on gün içinde kazandığı bu iki bü
yük başarı ile adını bütün dünyaya duyuruvermiş
ti. Bunu 11 eylül günü üçüncü zafer izledi. Üçü ge
neral olmak üzere 350 subay ile 15.553 asker kay· 
betmişlerdi Ruslar bu kez. Tekrar geri çekildiler. Fa
kat bu yaman vuruşmada Osman Paşa kuvvetlerin
den 3.500 şehit vermişti. 

Bu muhteşem zaferiyle «Gazi» unvanını almıştı 

Osman Paşa. Askerlik tarihinde topraktan mey
dana getirdiği istihkamlarıyle mucizeler yaratan bu 
Türk kumandanı bütün dünyanın hayranlığını ka
zanmıştı. Böylesine kahramanlıklar gösterip hayran
lık kazanan Türk kumandanı, beklediği yardıma bir 
türlü ulaşamıyordu. Osmanlı Ordusu'nun içindeki 
kumandanlar rekabeti ve kıskançlık, Gazi Osman Pa
~'yı o toprak istihkamların arkasında bir avuç as
keri ile baş başa bırakm ıştı. Geçen gün ler büsbütün 
aleyhe sonuçlandı. Yardıma gelebi lecek ordular da 
yenilgilere uğradılar. Bütün etraf bitip tükenme~ 

bilmeyecek bir düşman ordusu taraf ından sarılmıştı. 

Avrupa'daki Rus Orduları Başkumandanı Grandük 
Nikola 30 ekimde bir mesajla durumu bildirdi. .. 

Nikola mesajında, Osmanlı kuvvetlerinin mut-
ltıka yenileceğini belirtiyor, daha fazla kan dökül
memesi için cdeslim» olmalarını istiyordu. Gazi Os· 
man Paşa'nın cevabı «Hayım oldu-. Her çareyi dene
meden teslim olmayı bir zül kabul ediyordu. Diret
meye kararlıydı. Fakat düşman, karşıda bir umman 
gibi uzanıyordu. 

Tek kurtuluş ümidi bir «Çıkış hareketi »ne bağlı 
killm ıştı artık. 9 aralık 1877 günü. Plevne müdafile· 
ri «Allah Allah» nidaları arasında çıkış harekatına 
girişti. Fakat bir avuç yorgun asker ile başarılactık 

şey değildi bu. Hele askerinin önünde ilerleyen Gc1-
zi Osman Paşa dizinden ağır bir kurşun yarası alıp 

düştüğü anda her şey bitmişti. .. 
Plevne civarında ufak bir kulübede kılıcını Ge

neral Graneşki'ye teslim ederken; «- Askerlik na· 
musunu yerine getirmediğimizi kimse inkar ede
mez.» diyordu Osman Paşa . Rus generali gözyaşla
rını tutamamış kahraman kumandanın uzattığı kılıcı 

alamamıştı. 

Ertesi gün Plevne'ye gelen Rus Çarı, yanına ge
tirilen Gazi Osman Paşa'yı ayakta karşılayıp elini 
sıkmıştı. «Neden teslim olmadınız?» sualine ka: .<a· 
man kumandan şu cevabı verdi: «- Devletim bana 
düşmanı gördüğün zaman silahını terkedip teslim ol 
demedi. Beni Plevne'ye savaşmak için gönderdi...• 

Çar onu heyecanla dinlemiş ve aynı heyecanla 
kutlamıştı: 

«- Tebrik ederim sizi Mareşal. .. Sizin gibi kah
raman bir kumandanın kılıcı alınmaz. Siz askerlik ta
rih inin en şanlı bir sayfasını yazan kahramansınız. 
Kılıcınızı şerefle taşıyabilirsiniz ... » 

Osman Paşa, kollarına giren Türk subaylarının 
ytırdımı ile arabasına bindirilirken Başkumandan 

Grandük Nikola kendisini tebrik ediyor, Romanya 
Kralı'nın da aralarında bulunduğu yüksek rütbeli su
baylar şapkalarını çıkartıp onu selamlıyorlardı. Bu 
arada bir Rus kurmay albayı da kahraman Türk ku
mandanına çiçek veriyordu. ~azi Osman PaŞtı'ya 
karşı savaşan Rus Generali Skoblef'in dediği gibi: 

«Askerlik tarihi Gazi Osman Paşa'ya çok şey 
borçludur ... » 





Namık Kemal 
1840 - 1888 

ŞAİR. romancı. tiyatro yazarı. gazeteci ve idar~ 
adamı. Tekirdağ'da doğdu. Dedesinin terbiyesi al· 
tında özel eğıtımle yetişti. Tercüme Odası'nda çalı· 
şırken .')inasi ile tanıştı. Küçük yaşta şiıre başla· 
mıştı. Şmasi'mn Tasvir-i Efkar adıyle çıkardığı 
gazetede yazarlıga başladı. Yeni Osmanlılar gizli 
cemiyetine girdi. 1867'de Paris'e, oradan Londra'ya 
kaçtı. 1870'ten sonra istanbul'a dönerek Gelibolu 
Mutasarrıfı oldu. Sakız Mutasarrı/ı'yken vefat etti. il 

1 NiSAN 1873 akşam•, Gedikpaşa'daki Osman
lı Tiyatrosu, fevkalade zamanlara vergi bir heyecan 
içinde kaynaşıyordu. Bir yıl önce Gelibolu'da muta
sarrıf bulunduğu sırada Kemal Bey'in yazdığı 
«dram», «Vatan-yahut-Silistre» ilk defa temsil olu
nacaktı. Gedikpaşa Tiyatrosu'nun beş kat locasında 
saray mensupları, hatırlı, tanınmış kimseler yer yer 
göze çarpmaktaydı. Nazırlardan, vezirlerden bazıları 
da gelmişti. 

Beş yıldan beri Güllü Agop'un metne dayana
rak eser oynatma tekelini padişahtan alması üzerine, 
lstanbul'da başka tiyatro kalmadığından, Vatan pi
yesi, bu sahnede oynanacaktı. Salon, at nalı şeklin
de, kırmızı kadife koltuklar ve aynı renkte kadife 
kaplı localarla kat kat yükseliyordu. Her yer tıklım 
tıklım doluydu. O sırada ibret gazotesini çıkaran 
Kemal Bey'in şöhreti ise herkE>sin bildiği bir şeydi. 

Daha perde açılıp da lslam Bey ve Zekiye Ha
nım'ın vatanı yücelten sözleri, sah'neye yakışır bir 
yiğitçe tavırla söylenmeğe başlar başlamaz, seyirci
lerde coşkunluk alametleri belirmişti. Zekiye'yi Ye
ranuhi Karakaşyan oynuyordu. Halk kendini unut
muş, «Aferini.» diye takdirini belirtiyot, «Eksik ol
ma Kemal!» diye yüksek sesle sahneye bağırıyordu. 
ikinci ve üçüncü perdelerde coşkunluk daha da art
tı. Tiyatronun iç inden yükselen sesler, ııYaşa Ke
mal... Varolsun milletin Kemal'i.. Murat'ımızı iste
riz .. » haykırışları sokaktan geçenlerce bile isitilir 
oldu. Sultan Abdülaziz yönetiminden bezmis olan 
halk, Şehzade Murat'ın tahta çıkarılması icin Vataf'l 
piyesini vesile yapmak istiyordu. 

Temsil, coşkun alkışlar, dakikalarca süren hay
kırışlar arasında sona erdiği zaman halk, tiyatroyu 
terketmek istemedi. Kemal Bey'in · sahneye çıkması 
arzu olunuyordu. Neden sonra kendisinin tiyatro
da bulunmadığı anlaşılınca, İbret gazetesi idareha
nesine gidilmeğe karar verildi. Elliden fazla itibarlı 
kimse, o zamanlar henüz İstanbul sokakları aydınla
tılmadığı için, ellerinde fenerler ve meşalelerle bir 
fener alayı ihtişamı içinde ve yollarda yüksek ses
le «Varolsun Kemal!» diye haykırarak Gedikpaşa'dan 
Galatasaray'daki Hac;opulo Pasajı'na, İbret gazetesi
ne geldiler. Gazetenin sahibi Aleksan Efendi'yi uy
kudan uyandırdılar. Meramlarını anlattılar. Kemal 

Bey orada yoktu. Bunun üzerine övgü dolu bir tez· 
kere bırakarak ayrıldılar. 

Ertesi günü, İbret gazetesinde olaylar anlatılı· 
yor ve bu tezkeıe de yayınlanıyordu. Halkın arzusu 
üzerine tiyatro idaresi, 2 nisan akşamı da piyesi oy· 
natma iznini kopardı. Bu defaki temsil, Zckiye'yi 
canlandıran Karakaşyan yararına verilecekti. 

4 nisan akşamı ise, tiyatroda, Teodor Kasap'ın 
<<Pinti Hamit» adlı adaptasyonu oynanacaktı. Tiyat
ronun edebi heyetinde bulunan Namık Kemal ve 
Mustafa Nuri, idare odasında oturmuş, olayları gö
rüşüyorlardı. ibret, bir gün önce süresiz ol~rak ka· 
patılmıştı. Sebep, olayları anlatış tarzıydı. Halkı, pa

dişaha karşı isyana kışkırtır görülmüştü. O sırada ka· 
pı açıldı, içeriye bir yabancı girdi. Kenıal Bey'in ora
da olup olmadığını sordu. Kendisini Zaptiye Müşiri 
Paşa istiyordu. Kemal'i alıp gitti. Az sonra bir zap
tiye (askeri polis) binbaşısı geldi. Mustafa Nuri 'yi 
alıp götürdü. O gece, temsil sırasında Ahmet Mit. 
hat Efendi'yi de aldılar. Ebüziyya Tevfik ve diğerle
ri birer birer toplandı. Namık Kemal, Kıbrıs'a, Mago
sa zindanına gönderildi. Memlekette vatan bilincini 
uyandırmak için tiyatrodan yararlanan ilk adam, 
böylece, Abdülaziz'in Tanzimat Fermanı'na aykırı 

düşen emriyle, mükafatını görmüş ve sürgün edil· 
miş oldu. Diğerleri de, «Hürriyet taraflısı» olmak 
suçlarıyle, çeşitli yerlere sürü ldüler, hapsedildiler. 

Namık Kemal, en büyük eserlerini Magosa'da 
yazdı. 1876'da Sultan V. Murat'ın tahta çıkmasıyla 
affedilerek İstanbul'a döndü. Çok geçmeden, Sultan 
il. Abdülaziz'in tahta çıkmasıyle, yeniden tevkif 
edildi. Mahkemeye sevkedildi. Beraat etti. Fakat yi· 
ne de İstanbul'da kalması önlendi. Bu yüzden çe· 
şitli ml.ltasarrıflıklara tayin edildi. En son Sakız Mu· 
tasarrıfı'yken, 2 Aralık 1888'de, tutulduğu zatürree
den kurtulamıyarak, hayata gözlerini yumdu. Rume· 
li Fatihi Şehzade Süleyman Paşa'nın Bolayır'daki 

türbesi yanında toprağa verildi. 
Namık Kemal, birçok önemli yeteneklere sa

hipti. Mesela birkaç kişiye, birkaç ayrı metni aynı 
anda yazdırdığını oğlu Ali Ekrem Bolayır, ccRuh·u 
Kemal» adlı eserinde yazar. Keza, işittiğini hemen 
hafızasında tutmak gibi üstünlükleri, onun genç 
yaşta gelişmesine yardım etmiştir. 





. . . ' . 

Osman 
Hamdi Bey 

1842 - 191 o 

ULUSLARARASI değerde bir r essam. arkeolog ve 
müzecidir. l stanbul'da doğdu. Sadrazam Ethem 
Paşa'nın oğlu, Halıl Ethem Eldem'in ağabeyidir. 
H ukuk tahsili ıçın gönderildıği Paris'te guzel sa
natlar . arkeoloji ve resim ile uğraştı. Memlekete 
döndukten sonra aldıgı tüm görevlerde büyük ba
şarı sağladı. Jstanbııl Arkeoloji Müzesi'ni. Güzel 
Sanatlar Akademisi'ni kurdu, yıllarca müdürlüğü
nü yaptı. Mezarı Gebze'ye bağlı Eskihisar'dadır. il 

ALMAN lmpmlo•u 1. Wôlhe lm, l•tanbul' u zi
yareti sırasında gezdiği Arkeoloji Müzesi'ne; hele bu 
müzedeki bir tarih ve sanat şaheseri olan «isken
der lahdi »ne hayran ka lmıştı. Kayze r Wilhelm bu 
lihdi öylesine beğenmiş ti ki; cc Siz bunun k ıymetini 

bilemezsiniz, onu gerektiği gibi muhafaza edemez
siniz, verin onu biz saklıyalım.» demekten kendin; 
alamadığı gibi bu lahdi alabilmek için ayrıca bi.ıyük 
bir para d a teklif etmişti. Bereket versin Sultan Ab
dülhamit bu konuda basiret göstermiş, ihtisasına ve 
bilgisine saygı duyduğu Müze Müdürü Osman Ham
di Bey ' in fikrini almak istemişti. Osman Hamdi Bey, 
bu tarih ve sanat şaheserini toprak altından binbir 
emekle çıkartan şahıstı . Lahdi İstanbul'a gemi ile ge 
tirirken köhne teknenin kaptanı bu çok ağır hamu
leyi gemisine almayı tehlikeli bulunca, kendisini bu 
eşsiz !ahide telle bağlatarak gemiye o şekilde bin
dirmiş ve yol boyunca da bu tarih ve sanat şahese
rinin yanından bir an olsun ayrılmam ıştı . Osman 
Hamdi Bey, Alman Kayzeri'nin bu niyetini öğrendi
ği zaman büyük bir hiddetle ıc Bu lahit ancak benim 
cesedimin üzerinden geçirilerek bu kapıdan dışarı 

çıkabilir!» diye bağırmıştı Ve lahit böylece yerinde 
kalmıştı . 

1887-1888 yıllarında Sayda Krallar Nekropolü' 
nü keşfi ve bunu gün ışığına çıka rtması ile dünya 
çapında bir ün yapan Osman Hamdi Bey, 1882 yı
lında hazırladığı «Asar-ı Atika Nizamnamesi" ile es
ki eserlerin yurt dışına çıkarılmasına set çeken şa

hıs olması bakımından da Türk arkeolojisi ve müze
ciliğinin en büyük bir ismi oldu . 1898 yılında Atina 
Fransız Enstitüsü, 1904'de ccBerlin KHiser Friedrich 
Museum», 1908'd e ıclspanya Ovideo MüLesi» kendi
sini madalyalarla taltif ettiler. lnstitut de France, 6&r
lin, l ondra, Viyana, Philadelphia ve Boston Arkeoloji 
Enstitüleri kendisini şeref üyeliğine seçtiler. Alman
ya 'daki Bonn, Heidelberg ve Leipzig Üniversite leri 
ile İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi ona fahri 
doktorluk unvanını verdiler. 

Osman Hamdi Bey, eserleri Viyana ve Paris'te 
sergilenmiş ve oralarda da takdir kazanmış çok d e· 
ğerli bir ressamdı da. «Sanayi-i Nefise-i Şahane» adı 
altında kurduğu Güzel Sanatlar Akadenıis i'ne hem 
müdürlük yapmış, hem de öğretmen olarak p~k çok 

talebe yetiştirmişti. Türk resim sanatının ünlü isim
lerinden Ahmet Ziya Akbu!ut onun öğrencilerinden
di ve bu okulda imtihan kaybeden ilk talebe olmuş
tu. Hamdi Bey son derece titiz bir öğretmendi; bi
tirme ödevi olarak Ahmet Ziya'ya «Sultanalımet Ca
mii»ni vermişti. Ahmet Ziya, günlerce «Defter-i Ha
kani» denilen bugünkü Tapu Dairesi'nin civarında

ki kahvelerde oturup çalıştı: Perspektif kurallarına 

son d erece bağlı bir gerçekçi gözüyle ödevini ha
zırlamaya koyuldu. Osman H:lmdi Bey olsaydı, cami 
kapısına muhakkak birkaç insan koyardı, bunlar er
kekse, muhakkak yüzlerini kendi portresi olarak 
yapardı, bu onun resim sanatındaki bir özelliği idi. 
lstanbul'u, bir batılının, bir Pierre Loti'nin gördüğü 
gözle görür, çevresine öyle bakardı. Paris'te iken 
ders aldığı Boulanger ve Gerome gibi hocaların renk 
anlayışı, nesnel gerçekçiliği ona çok tesir etmişti. 

Amma aradan hayli zaman geçmiş ve Ahme t Ziya 
gibi gençler, kompozisyon konusunda kendilerine 
özgü görüşlere sahip olmuşlardı; olaylara daha bcış
ka gözle bakıyorlardı. Nitekim Ahmet Ziya, y ... ptığı 
tabloda camiin dış avlu kapısı üzerinde fazlaca boş
luk kaldığını görünce, bunu solundaki kafesli peıı· 

cerelere uyacak şekilde bir cumba ile süslemek v~ 
doldurmakta sakıncc:ı görmedi, böylece resimdeki 
dengeyi daha sağlam hc:ıle getirdi. 

Osman Hamdi Bey, öğrenci lerinin mezuniyet 
tablolarını incelemeye başladı. Sıra «Sultanahmet Ca· 
mii»n e geldiği zaman, kaşlarını c;attı, siyah şerit 

kurdeleli kelebek gözlüğünü düzeltti. Çatık kaşlarla 
biraz daha b~ktı tabloya. Hamdi Bey'in «Şehzade 

Camii'nde Kadınlar» ve diğer eseflerini bilenler, onun 
gerçeğe ne kadar bağlı olduğunu gayet iyi bilirler· 
di. İstanbul 'un bütün camilerini gerek bir müzeci, 
gerek bir ressam olarak ince lemişti, bütün detayla· 
rını gayet iyi bilirdi. 

«- Sultanahmet Camii'nde böyle bir cihannÜ· 
ma yoktur!» diye söy lendi. Ve Ahmet Ziya'nın ese
rini, ccGüzel işlenmiş olduğunu » bildiği halde, sırf 

r.ı err.ek lere aykırılığı yüzünden başarılı saym~dı, 

Gerci Ahmet Ziya eninde sonunda yıne okulu bitir· 
di. Cünk...ı Sanayi-i Nefise'de son sınıfa çıeldiği hal
de dönmek ve mezun olamamak nahoş bir durum· 
du; Ahmet Ziya bu durumdan güç kurtuldu. 





il. Abdülhamit 
- - ~ - - - -

1842 ~ 1918 

OSMANLI Padişahlarının 33.cüsüdür. 1876'dan 1909 
yılına kadar 33 sene hükümdarlık etmiştir. Abdül· 
mecit'in ikinci o{Jluydu. Annesinin ad1 Pir-i Müj
gan idi. Beşinci Murat sinir hastası olduğu ıçın 
yerine tahta çıkarılmış. ama, kendisini tahta çıka
ranlara verdiği sözde durmayarak meclisi kapat· 
mıştı. Selô.nikte başlayan ihtilal hareketi sonucu. 
I !. Meşrutiyet'i ilan etmiş. 31 Mart va.kasından 
sonra da sürgüne gönderilmiş, dönüşte ölmüştür. 

1 KİNCi SULTAN ABDÜLHAMiT, gerçekten 
ün lü bir hükümdardı. Hakkında pek çok şey yazıl· 
mış ve bunlar çoğaldıkça, kişiliği gitgide belirsizleş
miştir . Leyhinde ve aleyhinde yazılanların hepsinin 
doğru olduğu söylenemez. Rusya Çarı Birinci Niko
la 'nın «Hasta Adam» adından sonra, Abdülhamit de 
«Kızıl Sultan» adını Avrupa'da meşhur etmiştir. 

Kanun-u Esasi (Anayasa) Encümeni'nin kararı 
ve padişahın uygun görmesiyle kabul edilen, Birin
ci Anayasa'nın 113. cü maddesi <cMemleket agır 
tehlike altına girdiği zaman, padişaha mebuslar mec
lisini kapama yetkisi» veriyordu. Abdülhamit, 1877 
Türk - Rus savaşını bahane ederek, bu maddeden 
yararlanmış ve meclisi dağıtmıştır. Osmanlı Ordusu 
bu savaşta yenilmişti ve il. Sultan Abdülhamit de, 
bu yenilginin sorumluluğunu, Meclis-i Mebusan'a 
yüklemişti. Oysa, çoktan beri Meclise karşı tutumu 
iyi değildi. Dağıtacağı, çeşitli hareketlerinden zaten 
belli oluyordu. 

Osmanlı devleti, onun zamanında, tarihinin en 
uzun barış devresini yaşamıştır. Oyalamayı, siyaset
te başarı saydığı için, memleketi bir daha savaşa sok
mamış, Avrupa'yı çeşitli vaadlerle aldatmış, ama 
memleket aleyhine pek çok taviz de "'ermiştir. 

Tunus'un işgali onun zamanına rastlar. Türk -
Rus savaşı sırasında ağır şartlarla . 1 O milyon altın

lık b ir borca girilmesi de onun zamanındadır. Yine 
on un zamanında 1881 'de, Osmanlı Maliyesinin is
lah zorunda olduğuna karar verilerek Avrupaca, bir 
konsolidasyona gidilmişti. .. 

Memleketin her tarafında «Hanıidiye» kışlaları, 
«Hamidiye» çeşmeleri yaptırarak, adını perçinleyen 
padişah, Avrupa'nın iktisadi hayatta, sanayide iler
lemesine karşı, en ufak bir tedbir bile alınmasına 
ö nayak olmadı. Tıbbiye-i Şahane adıyle Askeri Tıp 
O kulu'nu kurdurdu ama, oradan yetişenlerin göz
leri açılarak, memleketin içinde bulunduğu durumoı 
ka rş ı, siyasi faaliyete girişmelerine imkan bırakma
dı. Denildiğine göre, bir çok ocağı söndürdü. 33 
yıllık saltanatında, «jurnalcılık» ve «hafiyelik» ade
tinin memlekette yerleştiği bir gerçektir. Devlet yö
netimini, yalnız kendi elinde bulundurmakta ısrar 
etmesi yüzünden, pek çok aksaklık ortaya çıktı . La
kin bunlar, Sultan Abdülhamit'e yansıtılmadı. 

Padişahın yaptığı müsbet işler arasında ise, Mü
ze ve «Sanayi-i Nefise»nin, bir kısım yüksek olwl
ların kuruluşu da gösteril~bilir. Aydınlar üzerindeki 
baskısı çok sertti. Mesela, Ali Suavi gibi bir düşü
nür, V. Sultan Murat'ı k1:1rtarıp, tahta c;ıkarnıak için 
Çırağan Sarayı'na hücum ettiği zaman sopa altında 
can ve"rmişti... 

Yıldız'da hiç Türkçe bilmeyen Arnavut ve Çer· 
kez askerlerine güvenerek muhafız taburu kurmak 
ve kendi milletine karşı kendini korumak da yine 
bu padişahın işidir. Sultan Abdülhamit, bu muhafız 
birliğini kurarken, kendi aleyhine yapılcın dediko
duları anlayamasınlar, halkla kolayca temas edeme· 
sinler ve kışkırtanların tesiri altında kalmrJsınlar di
ye, Türkçe bilmeyen askerler istemişti. 

Ortaya yakın boylu, iri burunlu, içerlek, simsi
yah gözlü ve kambur olan Abdülhamit, 1908 hare
ketiyle il. Meşrutiyet'i kabul etmek zorıır.da bıra

kıldı, 31 Mart vakasından sonra 1909'da t-.ıhttan in
dirildi. Selanik'teki Alatini Köşküne sürüldü. Balkdn 
Savaşı patlayınca, İstanbul'a getirilerek, Beylerbeyi 
Sarayına kapatıldı ve orada öldü. Kabri, İstanbul'da 
Divanyolu'nda Sultan Mahmut Türbesi müştemila

tındadır. 

Geceleri; heyecanlı romanlar okutup dinleyen, 
özel atelyesinde gayet güzel ağaç oymaları yapan 
Kızıl Sultan, haremindeki cariyelerin istidatlılarından 

bir de oda orkestrası kurdurmuştu. 
Bunca istibdatın yanında son derece merhamet

liydi de ... Bu yüzden tehlikeli gördüğü kimselerin 
çoğunu, bol maaşlarla lstanbul'dan uzaklaştırır, İm· 
paratorluğun Yemen gibi, Fizan gibi uzak bölgele
rinde oturmaya zorlardı. Gayet soğukkanlıydı. Yıl

dız. Sarayından çıkıp, Cuma Selamlığı'na giderken 
arabasının yoluna konulan saatli bomba, camiden 
çıkışın gecikmesi yüzünden erken patladığı zaman, 
büyük bir soğukkanlılıkla dizginleri alıp, duruma ha· 
kim olmuştu. 

Yazısında, Fransız İhtilali kelimeleri geçtigi için, 
Hüseyin Cahit yüzünden, Servet-i Fünun dergisinin 
süresiz olarak kapatıldıCiı nasıl doğruysc:ı. yazarların, 

hatta padişah huzurunda Karaçıöz oynatan sanatçı
ların, <cYıldız» ve <cBurun» kelimesini kullanmaktan 
korktukları da o derece doğrudur ... 





Ahmet 
Mit hat Efendi 

1 s . .4..4 - 1 sı 1 ~ 

GEÇEN yü2yılın gazetecilennden ve ılk roman ya
zarlarından. Halk hocası. Istanbul'da doğdu. Henüz 
altı y~ındayken baba::ı olunce Mısırçarşısı'nda 
dükkan süpürmeğe başlayarak hayata atıldı. Vı· 
din·e, ağabeyisinin yanına gitti. Çeşitlı şehirlerde 
orta öğrenimini yaptı. Rusçuk'la Fransızca öğren
dı. Mıthat Paşa'nın 1'11na Vafiliği'nde omm yanına 
gırdi. Onunla Ba(jdrıt'a gitti. Jstanbul'a gelince Ter
cıimcın·ı Hakikat gazetesini kurdu. 1912'de öldü. 

MİTHAT Efendi yokluk içinde büyü· 
düğü için çatışanları değerlendirmeyi çok iyi bilir· 
d i. Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi gibi halkçı yazar
ları ilk takdir eden o olmuştur. 

Efendi, gayet babayani bir insandı. Ama e vin
de, o devrin lstanbul'u için yenilik olan çok şey 
vardı : Çatal-bıçakla masada yemek yenir, piyano 
çalınır, tiyatro oynanırdı. Bununla beraber, kendi 
kurduğu matbaasında entariyle, başında takkeyle 
çalışır, adamları gelmezse yazıların ı hem dizer, hem 
basar, hem satardı. 

Mithat Efendi, Şinasi'nin başlattığı düzyazıda 

sadelik akımını halk diline ve sohbet ifadesine ka
dar götürmüştür. Bu yüzden de romanlarında ko
nu birliğinden eser kalmazdı. Bir yerde olayı bıra
kır , okuyucusu için yeni olarak gördüğü bir keli
me için sayfalarca açıklamalara girişirdi. Hele: «Ne 
dersiniz, bu hain ölümü haketti değil mi? Soralım 
bakalım, kırk katır mı ister kırk satır mı?ıı diye oku
yucuyu da işe karıştırması, zamanında çok tutulur
du. Nitekim, eski lstanbul konaklarında, uzun kış 
geceleri, mangal başına toplanılır, Efendi'nin forma 
forma çıkan romanlarından o hafta hangisi yayın
landıysa, okuma bilen evin büyi:iğü onu yüksek 

1 sesle okur, hane halkı da merakla dinlerdi. 
Bu bakımdan Ahmet Mithat Efendi'nin mem

lekete hizmeti büyüktür. Azınlıktaki aydınla'r için 
değil, çoğunluktaki halk için yazmıştır. «Kırkan
banı, «Dağarcık» , «Letaif-i Riviiyat (Söylentilerin en 
güzelleri)" gibi isimlerde yayınladığı küçük kitap
çıklar sabırsızlıkla beklenir olmuştu. Bunlar, sistem
siz ansiklopedik bilgi veren eserlerdi. Her oku

.. duğu, her öğrendiğini okuyucusuna. da· aktarmak, 
Efendi'nin başlıca işiydi. 

Romanlarında gözleme önem vermekle bera
ber Aleksandr Dumas tarzında aşırı mübalağalara, 
his ve hayali gıcıklayıcı, hatta -sırasında açık saçık 
tasvirlere çok rastlanır. Sağlam bir ahlak öğretisi 

vardır: iyiler mutlaka muradına erer, kötüler de ce
zalarını bulur. Roman anlayışı. çağına göre hayli 
geri ve masalla karışık olduğu halde toplumumuzun 
içinde bulunduğu durum dolayısıyle çok sevilmiştir. 

Mithat Efendi'nin önemli bir yanı da gazeteci
liğidir . Naci ve benzeri gibi şairleri tutar, Tevfik 

Fikret ve arkadaşları gibi yenilikçileri beğen 
alay ederdi. Onun için edebiyatın gayesi halka ha 
rı dokunmaktı. içine dönük ve sadece sanatı am 
edinen bir edebiyatı ;ınlamıyor, batr taklitçiliği 

ancak teknikte ve pratik hayatla faydalı görüyordu 
Ona «Hace-i evvel (ilk öğretmen),, denilmesin' 
sebebi de budur. · 

«İlk öğretmemı unvanını 'hak.etmiş olmakla 
raber, edebiyatta yenilik taraftarlarını tutmam 
Mithat Efendi'nin şöhretine gölge düşürmüş! .. 
Ama faziletli bir insan olduğu için daima haklı 

haklı çıkarırdı. Nitekim «Decadentıılık meselesinde 
böyle olmuştur. Servet-i Fünun edebiyatı mensu 
ları hakkında «Decadent'lar (Yozlaşmışlar) ıı başlığı 
le yazdığı yazılarda bu kelimeyi çeşitli şekillerde y 
rumlayarak onlara hücum etmiş, ama karşılaştı 
sert tepki ve yapılan açıklamaları görünce «Bizi 
Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Beyler gibi değe 

gençlere sözümüz yoktur. Bizim sözümüz yeni ed 
biyat yapıyoruz diye saçmalayanlaradırıı diye sold 
geri etmiştir. 

Siyasi hayatı itibari'y ie bazı resmi görevle 
bulunmuş, hatta ikinci Meşrutiyet'ten sonra Dar' 
fünun'a Tarih Felsefesi öğretmeni olmuştu ama, 
lirli bir görüşü yoktu. Bununla beraber, 1873'te, N 
mık Kemal'in «Vatan - yahut - Silistreıı dramınd 
çıkan sürgüne gönderme olayları sırasında o 
Rodos adasına uzaklaştırılmıştı. İlk romanlarını 
piyeslerini orada yazmağa başlamıştır. Ancak 
dülaziz tahttan indirildikten sonra, yani 1876'da 
lanbul'a dönebilmiştir. Tercüman-ı Hakikat gaze 
sini de bundan sonra çıkardı. 

Mith;ıt Efendi'nin eserleri, toplam olarak i 
yüzü bulur. Bunlar arasında hikaye, roman ve tiy 
rodan başka çeşltll konularda tercümeler büyü 
yer tutar. Evinde kendi yazdığı tiyatroları oynat 
kendisi de bunlarda rol alırdı. Musikiye meraklı 

dı. Bazı besteleri de vardı ama, bunlar tanınmam 
tır. Mitlıat Efendi, tam anlamıyle kendini yeliş' 
nıiş (Autodidacte) ve ansiklopedik bilgi sahibi 
yazardı. Ancak, yazıları ccnükte»den yoksundu. 

Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Yeryüzünde 
Melek, Süleyman Musuli, Dürdane Hanım gibi 
mantarı, 40'dan fazla tercümesi vardır. 





Abdülhak , 
Hamit Tarhan 

l 

1852 - 1931 ; 

GEÇEN yüzyılın ortasında doğmuş, bu yüzyılın 
ortalarına kadar yaşamış şair, sahne şiiri yazarı .. 
Okul öğrenimi yarım kalmı.~. ama özel şekilde öii
renimini geliştirmiştir. Arapça, Farsça. Fransızca. 
lngilizce öğrenmiş. Dışişleri görevlerinde bulw•
muş, milletvekilliği yapmıştır. İlk eşi Fatma Ha
mm'ı kaybettikten f1885) sonra yazdığı Makber. 
ona büyük şöhretini sağladı. Kırkı aşan eserleri
nin yandan fazlası piyes olarak kaleme alınmıştır. il 1 

ABDÜLHAK HAMiT TARHAN, may he kimba· 
şısı Abdülhak Molla 'dan ald ığ ı ilk ok uma zevkin
den sonra Farsça'yı babası Tahran'da elçiyken , Fran
sızca'yı ağabeysi Nasuhi Bey Paris'te e lçilik katibiy
ken bir Fransız lisesine giderek, İngilizce'yi de Lon
dra'da e lçilik katibiyken, yani her yabancı dili ken
di ülkesinde öğrenmişti. Brüksel sefiriyken tan ıdığı 
ikinci eşi Lucienne Hanım 1944' te Vakit gazetesin
d e tefrika edilen hatıralarında, Hamit hak~ında il
gi çekici bilgi ler vermektedir. 

G ünlük hayatında son de rece te rtipli ve ş ık gi
yinen Hamit, şi irlerinde hiç de öyle değildir . Zen
gin kafiyeyle, aruz vezni, onun başlıca tasa larıdır, 

bir d e yüksek duyguları, yüksek düşünceleri tezat
larla ifade etmek. Bunun dışında, şiirlerinde büyük 
çoğunluğu, sırasında saçma denilecek sözler teşki l 

eder, ama hayranları bunları deha -sahiplerinin ıs

t ırap dolu hayatlarr icabı saymışlardır. 
Hayatının önemli bir kısmını yurt dışında ge

çire n Hamit, H irıd i staı;ı'dan Londra'ya kadar birçok 
şehir ve menıleket tanımıştır. Bu sebeple, İstanbul 
daki polemiklere h iç katılmamış, Lastik Sait Bey'e 
iki mısra ile mukabele ettiği beyitteki ağ ır hücumu 
dışında bir şey yazmağa tenezzül etmemişt i r. 

Humkun zekaya karşı takd iri şöyle dursun 
Takrizi bi r inayet, tahkiri bir senadır 
Yani ahmak insanlar ın zeka sah ip lerini övmesi 

bir yana, onlardan ödünç fikir almaları bir IOtuf, 
hakaretleri ise ·övgü yerine geçer. 

Şinasi ve Namık Kemal'in başlattığı yenilik ha
re ket in i, edebiyatta batılılaşmayı, Hamit büyük öl
çüde ileri götürmüş, buna karşılık Shakespeare gi
bi, Victor Hugo g ibi lngiliz ve Fransız şa i rlerinin 
taklit derecesinde tesiri altmda kalmıştır. 'fek bir 
şiirden ibaret kitap (Makber), oynanmayacağını b i
lerek ve söyleyerek tiyatroyu bir form diye kabul 
etmek ve öyle bir çok eser yazmak, Fransızların 

ccvers libre» ve ccvers blanc» dedikleri vezinsiz, ya 
da kafiyesiz mısralarla serbest nazım şek lin i kul
lanmak, kendisinden sonrakilerin gideceği yolları 

işaret etme bakımından Hamit'in başlattığı yenilik
lerdir. Bunlard an Avrupal ı k ı l ık ve kıyafetine ait 
o lan bir tane!:; de tek gözlü k (monocle ) kullan
masıdır. 

Tiyatrolarının kor-uların ı çoğu zaman Ortaçağ 
veya İlkçağ Mezopotamya, Tür,k v~ Arap tarihinden 
almıştır. Trajedi tarzında yazdığı için e serlerindeki 
kişileri öldürmekten• pişmanlık duymuş, bunların 
ölüm sonrası hayatlarını anlata n «Tayflar Geçidi» ve 
ccRuh lanı gibi diyaloglar yazmıştır. Hece vezniyle 
piyes yazmayı ilk defa akıl ede n de odur (Nesle· 
ren) Ama bunlarda kısım kısım Corneille' in ule 
Cid», ccHorace», Shakespeare 'in «Hamlet» ve «Mac· 
beth», Hugo'nun «Notre-Dame d e Paris» gibi eser· 
ferin in tesirine rastlanır. 

Büyük .şairin tiyatro, şiir, makale ve hatıra tür· 
!erindeki e serlerinin bir kısmı hala kitap halinde ya· 
yayınlanmamıştır. Özdeyiş ve atasözü niteliğindeki 
sözleri de çağında çok tutulmuştur. «Bir milletin me
deniyet derecesi, kadınların okur - yazarlığından 
anlaşılır» gibi. Bunlar arasında mizahi olanlar da 
vardır. Mesela, çalışırken odasına girilmesine hi( 
tahammül edemeyen şair, «Safiye » isimli hizmetçi 
bir gün içeri giriverince şöyle demiştir: 

Geldi Safiye, 
Gitti kafiye. 
Hamit'in nükteleri, kibarlığı ve soyluluğu ya

nında şakacılığı da çağında meşhurdu . Hicivlerinden, 
eşi lüsiyen Abdülhak Hamit bile kurtulamamı~tır. 
Lüsiyen Hanını, Belçikalı olduğu halde ismini yeni 
Türk harfleriyle yazmaktan hususi bir zevk duyar ve 
kendisini H:imit'e son derece bağlı bir !ürk kadını 
gibi hissederdi. Ondan, Fransızca konuşurken bile 
cc Le Beyıı diye sözederdi. işte Abdülhak Hamit, bu 
Lüsiyen Hanım'ı tek bir mısra ile hicvetmişti: 

«Sensiz de senin le de yaşanmaz» 
lüsiyen Abdülhak Hamit, 1930' 1arda yayınla· 

nan «Letres a Abdülhak Hamit» adlı e serinin kapa· 
ğına, şairin kendisi bakkındaki taşlamasını, ashyle 
beraber koydurtmuştu. 

Yeni Türk harfleri kabul edildikten sonra şaire 
bu konuda fikrini sordukları zaman da «Ne olacak. 
sonunda kuyruğumuza bir ( it ) taktılar» sözü çe· 
şitli yorumlara yol açmıştı. Çünkü şair, adını daima 
«d» ile, «Hamid» diye yazard ı. 

En tanınmış eserleri Makber, Eşber, Finten, T 
zer, Nesteren, İbn-i Musa, Tarık, İ lhan, Tarhan v 
Hakan ' dır. 



ABDÜLHAK HAMiT TARHAN 



Abdiilh''' 
~Uca Yusuf 

1851 . 1898 

USÜNU bııtiin clı.myaya yayan büyük pPh/ivan. 
Sıımrıu'nıın Karalar koyunde doğdu. Ufacık bir ço
cııl~ken köydı• da11alarlrı bııfjıı!jmaya başladı. sonra 
kıspetı ayagına (JC'<;ırıp gure~meye koyııldtı Unü ön
ce Deliorman·ı. ~onra Kırkpmar'ı kapladı Türk gü
re.\111111 '11!lmı~ geçrms en biıyı.ik bır pehlivanı ola
rak ortaya çıktı ~t'rııpa ve Amerıka 'da yaptığı bü
tun giireşlt•rı kazandı. Amerıka'dan danı.işte bindiği 
ı·apıı rım IJcıt ması sorıııcıı öldü. Jf ezarı dahi yok hır. m 

KOCA Yusuf yalnız Tü•k gü•eı;nde değH, gü
reş dünyasında dahi büyük bir zirvedir. Er mey
danları Koca Yusuf'u, güreş tarihimizin en bü
yük pehlivanlarından biri olan ve 26 yıl Kırkpı

nar'ın Başpehlivanlığını elinden bırakmayan ünlü 
Kel Aliço'nun karşısında tanıdı ilk kez. 27'nci yılda 
da başpehlivanlığı rakipsiz alacağını umarak Kırkpı
nar'a gelen Kel Aliço burada ıcBaşa güreşeceğim» 

diyen Deliormanlı Yusuf isminde körpe bir çocuk
la karşıiaştı . 

Herkes er .:!anlarının pek yaman kurdu 
Kel Aliço'nun bu " ' üysüz kızan»ı, karşısına çıktığı
na pişman edeceğini umuyordu. Ancak Deliormanlı 
Yusuf öylesine yamiln bir güreş çıkarıyordu ki, buna 
Kel Aliço da şaşırmış ve gureş alemindeki meşhur 
gaddarlığını dahi ortaya koymaktan çekinmemişti. 
Ancak saatler uzayıp gittiği halde Aliço neticeyi le
hine çeviremiyoıdu. Üstelik ilerlemiş bir yaşta bu
lunan ünlü pehlivanda yorgunluk alametleri baş

göstermeye başlilmış ve durumu tehlikeye düşmüş
ti.i. 26 yılın başpehlivanı Aliço'nun böyle toy bir peh
livana yenilerek güreş dünyasındaki tahtını kaybet
mesine kimsenin içi razı gelmiyordu. Havanın karar
masını fırsat bilenler güreşi yarıda bıraktırmak iste
diğinde Aliço'nun gür sesi er meydanını kapladı: 

ı<- A be burası Kırkpınar'dır... Er meydanıdır 
buncağaz. Burada yenişene kadar güreş tutulur. Zift 
fıçıları, cıra lar ne güne duruyor? Tutuşturun onca
ğazları ... Pişmiş güreş bırakılır mı hiç? .. Bu kızanca
ğıza yenilmek kaderimde varsa, bırakın yensin be
ni... Hem ben artık bu meydanlardan çekileceğim . 

Aliço'yu yenmek talihini bir daha bu Yusufcağaz 
nerede bulacak? .. » 

Aliço'nun bu sözleri Yusuf'u öylesine duygu
lilndırmıştı ki, gözyaşlarını tutamadı ve büyük usta
nın eline sarılıp öptükten sonra titrek bir sesle onı 
Adeta yalvardı: 11- Ustaların ustası, pehlivanların 

pehlivanı, kocyiğit ağam benim. Gel bırakalım şu 

güreşi. Sôzlerinle yendin sen beni. Elimde ayağım
da derman komadın. Bu söylediklerinden sonra ben 
s•ni tutamam gayri. istersen sen tut beni, vur sırtı
mı yere ... » Aliço da meydanı çevreleyen kalabalığı 
teşkil edenler gibi çok duygulanmıştı. Nerede ise 
aölayacaktı. Deliormanlı Yusuf' un alnına sıcak bir 

buse kondurdu: ıc- Bu meydan bundan sonra se
nindir artık. Senin gibi bir pehlivan ortaya çıktık

tan sonra gözüm arkada kalmadan ayrılacağım bu
ralardan. Ödül de, başpehlivanlık da senindir. iki
sine de güle güle sahip ol, ikisi de sana helal olsun 
oğu l. .. » dedi. 

Ve o günden sonra Türk güreşinde Koca Yu
suf'un devri bilşlad ı . Er meydanlarında kasırgalar 
yaratıp rakip tanımayan bir kuvvet olarak ortaya çı
kan ve yaln ız cüssesinden ötürü değil, güreş değe
rinden öturü de ııKoca» sıfatını alan büyük ~ürk peh
livanı yenecek rakip bırakmadı. Bunu fırsat bilen 
aç ıkgöz organizatörler onu Avrupa'ya götürdüler. 

Avrupa'dan sonra Amerika'da yaptığı bütün gü
reşleri de kazanan ve dünyanın en ünlü pehlivanla
rını sıraya dizen Koca Yusuf'a Amerika'da milyo
ner bir kad ın aşık olmuştu, bu kuvvet ilahından 
çocuk sahibi olmak istiyordu. Yusuf bunu işitti
ği zaman ıı Ben buraya damızlık gelmedim» diyt 
kükredi. 

Avrupa ve Amerika'daki güreşlerinden 800 al
tın kazanmıştı Koca Yı:ısuf. Bunları kemerine yerleş
tirip Fransız bandıralı «La Bourgogne» vapuru ile 
yurda dönerken, bindiği gemi Atlas Okyanusu'ndı 
sis yüzünden lrlanda bandıralı «Cromartyshre» ge· 
misiyle çarpıştı. 721 yolcunun bulunduğu ccla Bour
gogne» kaşla göz arasında sulara gömülüvermiş
ti. Bu kez d enizin içinde bir panik başlamıştı. 
Denize dökülenler, filikalara atlayıp canlarını kur
tarmak istiyorlardı. Koca Yusuf da can havli ile bir 
filikanın kenarına yapışmıştı. Filikada bulunanlar, 
onun heybetli vücudu ile sandalı devirmesinden 
korktular. Önce yüzüne, kafasına kürekle vurmayı 
denediler. Fakat dev yapı lı adamın çelik pençeleri 
sanki filikaya kilitlenmlşti. Yarılan kafasından ve su
ratından akan kanlar posbıyıklarının üzerine doğru 
iniyordu. Onun bu hali filikada bulunanlara daha bü
yük bir dehşet vermişti. içlerinden canavar ruhlu bi
risi, filika içinde bulunan ipleri kesmek için kullanı· 
lan ufak bir baltayı kaptığı gibi o çelik pençelere 
vahşi bir ihtiras içinde rastgele indirmeye başladı. 
Bileklerinden kesilip kopan o çelik pençeler gevşedi 
ve Koca Yusuf'un o dev vücudu Atlantik Okyanusu'
nun derinliklerine doğru gömülüp gitti... 





Nene Hatun 
1851 . 1955 

TARiHiMiZE ı<93 Harbi» adıyle geçen Türk - Rus 
saııaşında Erzıırum'un Aziziye Tabyası'nda g<Jster
diği ka1ıra"71anlıkla adını tarıhe yazd1rnn Türk ka
dını. Erzıırıım'da doğdu. tam doksansekiz yıl orada 
yaşadı. Bir kalıramanlık semholü olarak tanındı ve 
anıldı. Omrünün son demlerini ııUc;ilncü Orclu'1ıun 
annesin olarak geçireli. J.IJ.55 yılında «Yılın Annestıı 
seçildikten sonra, 22 Mayıs 1!1.'iS günü Erzurum'da 
zalürreeden vefat etti. Aziziye Şehitliğine gömüldü. 

1677 v•I• kas.m av•nm 7'sônô S'ône bağlayan ge· 
ce, civarda bulunan iki Ermeni köyünden gizlice ha
rekete geçen kalabalık bir çete, sinsi sinsi yaklaşıp 
Erzurum'un meşhur Aziziye Tabyası'na girmeyi ba
şarmıştı . Türk - Rus harbinin kanlı ve karanlık gün
leriydi; tabyayı savunan bir avuç Türk askeri derin 
uykuda idi. Yataklarında bastırıldılar ve uykuda kı
lıçtan gecirildiler kahpece ... Ve arkadan gelen Rus 
kuvvetleri de hiç bir mukavemet görmeksizin Azi· 
ziye Tabyası'na yerleştiler. 

Bu kahpe baskından yaralı olarak kurtulan bir 
asker koşa koşa Erzurunı'a varıp kara haberi yetiş· 
tirdi. Minarelerden sabah ezanı yerine «Moskof 
Aziziye'ye girdi!» sesleri yükselmeye başladı. 

Bir anda bütün Erzurum duymuştu bu kara ha
beri Ve bir anda bütün Erzurum şahlanıvermişti. 

Tüfeği olan tüfeğini kaptı, olmayan eline ne geçirdi 
ise; tırpan, kazma, kürek, sopayı alıp sokaklara dö
kü ldü. Erkekli kadınlı bütün Erzurum halkı Aziziye'· 
ye doğru koşm~ya başladı. 

Şehrin kenar bir mahallesindeki mütevazı bir 
evde oturan taze bir gelin vardı. Bir gün evvel ağa
beyi Hasan cepheden ağır yaralı olarak eve getiril· 
miş ve birkaç saat önce bu taze gelinin kolları ara
sında ruh teslim etmişti. Kocası cephede idi. Mina
relerden yükselen «Moskof Aziziye'ye girdi» sesle· 
rine, seferber olup koşanların uğultuları karışıyor
du. Taze gelin, bu kara haberi duymuş gibi ağlama
ya başlayan üç aylık bebeğini emzirip uyuttu. Usul
ca onu beşiğine bıraktı ve heyecan dolu bir sesle: 

«- Seni bana Allah verdi, ben de seni Allah'a 
emanet ediyorum yavrum ... » diye mırıldandı. 

Sonra şehit kardeşinin döşeğine seğirtti. Ölüyü 
alnından öptü: «- Seni öldüreni öldüreceğim ben 
de ... » dedi, kin dolu bir sesle. 

Ve masanın üzerinden satırı kapmasıyle kapı .. 
dan dışarı fırlaması bir oldu. O da çılgınca Aziziye'
ye doğru koşmakta olan kadınlı • erkekli, taşlı • so
palı kalabalığın arasına karıştı. 

Bütün Erzurum, o Dadaşlar diyarı şahlanmıştı. 
Erzurum halkı bir sel gibi akıyordu canından aziz 
saydığı Aziziye Tabyası'na doğru .. 

Aziziye'ye yerleşmiş bulunan Moskof, tab
yaya yaklaşmakta olanlara karşı yaylım ateşine ge-

çince bir hayli Erzurumlu kırıldı. Onların kırılışını 

görmek ayakta kalabileni büsbütün şahlandırmış ve 
tabyanın demir kapıl mna gülle gibi yüklenen kala
balık bir anda içeri doluvermişti. Demir kapılar bi
le dayanamamıştı bu olağanüstü iman karşısında. 

Aziziye'de boğaz boğaza kanlı bir dövüştür baş
ladı Balta, tırpan, kazma ve so;>ası olmayan pençe
leriyle Moskof'un gırtlağına yapışıyordu. O toplu 
tüfekli ordu, tanı bir bozguna uğramıştı bu ilahl şah
lanış karşısında. Türk demeye dili dönmeyen Moskof 
askerleri Osmanlıyı da kısaltıp sadece «Osman»a 
çevirmişlerdi. Başı dara gelen «Osman teslim» deyip 
canını kurtarmaya bakıyordu. Başka bir zaman ol
saydı, Türk'ün merhameti galebe çalardı , belki. Fa
kat bu zaman başka zamanlardan çok farklıydı. Azi
ziye'nin dışında ve içinde kadınlı, ihtiyarlı çocuklu 
yüı.lerce Erzurumlu kanlar içinde yatıyordu. Onlara 
ateş açanlar acımışlar mıydı? .. Ne «Osman»ı dinle
yen oldu, ne de ((Teslim»e kulak asan .. Taze gelin de 
elinde satırı, karşısına çıkan Moskof'un kafasına, su
ratına indiriyordu. Şehit düşen ağabeysinin acısını, 
bin .Moskof'v öldürse içinden atamazdı, .. 

2000'e yakın Moskof askeri öldürülmüş ve Azi
ziye kurtarılmıştı. Düşmanın geri kalan kısmı sela· 
meti atlarına atlayıp kaçmakta bulmuştu. Onları ta
kip etmek için Erzurumlu'nun atı yok, fakat ne la
zım, ruhlar kanatlıdır. Kaçan atlıyı kovalayan yaya 
yine de onu yakalayıp haklamayı biliyordu. 

Yaralılar arasında taze gelin de vardı. Elinde sa· 
tırı ile döğüşürken aldığı bir yarc:ının tesiriyle o da 
kanlar içinde yere yıkılmıştı. Fakcıt yaralı olarak bay
gın halde bulunduğu zaman dahi elindeki kanlı sa
tırını sıkı sıkıya kavramış, bırakmıyordu hırs dolu 
pençelerinin arasından ... 

Adı Nene idi taze gelinin. O günden sonra o da 
bütün Erzurum'un tanıyıp saydığı kişilerin arasına 
katıldı. Doksansekiz yıllık ömrü boyunca bütün Er
zurumlulara Moskof'un Aziziye'de nasıl tepelenişini 
anlattı. Fakat kendinden birkaç kelime ile bahsetti. 
Ölümünden bir yıl önce kendisini ziyaret eden 
NATO Başkumandanı'na «Ben o zaman icabeden 
şeyi yapmıştım. Bugün de icap ederse ayni şeyi ya
parım ... » demiş ve Amerikalı generali kendine hay
ran bırakmıştı ... 





Hüseyin Rahmi 
Gürpmar 

1864 • f 944 

HALK romancısı. istanbul'da doğdu, yine burada 
ôldü. Doğru düriıst bir okul eğitimi görmedi. Ama 
kendi kendini yetıştirdı. Memurluğa da girmedi. 
Kalemiyle hayatmı kazandı. Yazarlığa 1887'de Ah
met Mithat 'm Terciiman-ı Hakikat gazetesinde ba~
ladı. Ölünceye kadar da roman. hikaye. oyun ve 
makale yazdı. Hüseyin Rahmi. birçok bakımdan 
Ahmet Mithat ve Ahmet Rasım'le bir üçlü meyda
na getirir. 86 yaşında öldü. Kabri Heybeliada'dadır. il 

H ÜSEYIN Rahmô Gü•pına" bu soyadmo bôle•ek 
almıştır. Çünkü, bir romanının önsözünde söylediği 
gibi kendisi için yazı yazmak, roman tasarlamak bel
ki su içmekten bile kolaydı. Herhangi bir günlük 
polis olayı hemen kafasında şekillenir ve romancı 
bunu birkaç gün, bazan da birkaç saat içinde kosko
ca bir eser haline getirirdi. 

Bu çalışma tarzının gayet tabii sonucu, eserle
rinin birlik ve bütünlükten yoksun olmasıdır. Tıpkı 
Ahmet Mithat gibi o da, bir yerde anlattığı olayı bı
rakır, o sıralarda okuduğu felsefeyle ilgili bir bahic; 
üzerinde oldukça derinlemesine açıklamalara girişir, 

okuyucunun ne duyacağını, ne düşüneceğini hiç he
saba katmazdı. Bu yüzden, romanlarını derli toplu 
hale getirebilmek için hemen yarısını çıkarıp atmak 
gerekir. Ama Atlas f<itabevi tarafından başlatılmı~ 
ve 1965'ten bu yana hemen tamamiyle bıtmiş 
olan «Sadeleştirilmiş» eserlerinde bu yola gidilme
miş, yazarın yalnız bazı kelimeleri bugünün diline 
çevrilmekle yetinilmiştir. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar bir karakter romancısı 
değildir. Pek çevre romancısı da sayılmaz. Onun 
eserlerine hakim olan özellik olay'dır. Olayları en 
tuhaf ve en garip olanlardan seçer. Mizah ve karika
tür, insanları gülünçleştirme, onun eserlerinde bel
ki en canlı noktayı meydana getirir. İkinci büyük 
özelliği de diyaloglarının harikulade tabii oluşudur. 
Hemen her eserde işaret edildiği gibi, Hüseyin Rah
mi, lstanbul'un kenar mahalle halkını, bilhassa ka
dınlarını, onlara mahsus konuşma tarzıyle mükem
mel şekilde tespit etmiştir. Devrin züppelerini, şıp
sevdilerini, alafranga heveslilerini, bilgisizlerini, ah
liksız ve yobazlarını eşsiz bir başarı içinde çizmiş
tir. Ancak bunlar, gerçek kişilerden, yani karakter
lerden ziyade herkeste bulunan niteliklerin suni ola
rak derlenip toparlanmasından doğma, uydurma ki
şiler olmuştur. 

Çevresine iyimser bir gözle bakan romancı, in
sanları mutlaka düzeltmeğe kararlıdır ve edebiyatın 
da görevinin bu olduğuna inanır. Bu sebeple de, 
okuyucuyu elinden geldiği kadar aydınlatmaya gay
ret eder. Roman, onun elinde, halkı oyalamak ve 
eğitmek için bir vasıtadır. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın defalarca basılmış, 
filme çekilmiş, radyoya adapte olunmuş, hatta piyes 
haline getirilmiş romanı çoktur. Bunlar içinde en ta
nınmışları şunlardır: Şık (1889), Mürebbiye (1899), 
Metres (1899), Nimetşinas (1901), Şıpsevdi (1911), 
Kuyrukluyıldız Altında Bir izdivaç ( 1912), Gulyaba
ni (1912), Hakka Sığındık (1919), Son Arzu (1922), 
Cehennemlik (1924), Kokotlar Mektebi (1928) v.s. 
Hikaye kitapları arasında en popüler olanı İki Hö
düğün Seyahati (1933) di~ 

Kendisi hakkında açılan bir davayı bile roman 
konusu yapacak kadar eseriyle günlük hayatını bir
araya getiren Hüseyin Rahmi Gürpınar, insan içine 
fazla karışmayan, kırk yıla yakın oturduğu Heybelia
da'daki köşkünde yaşayan, ama konularını bu yüz
den İstanbul ve çevresinden seçen güleç yüzlü, za. 
yıf, ortaya yakın boylu bir insandı. Yakınlarının ver
diği bilgiye göre çocukluğu hep köşk ve konak k;ı
dınları arasında geçtiği için onlara ait cümle kuru
luşlarını bütün özellikleriyle öğrenmişti. 

1942'de ilk yazıları çıkalı elli yıl olmuş yazarlar 
için 1943 yılında yapılan jübile dolayısıyle Hakkı 
Tarık Us'un hazırladığı albüme o da el yazısını gön
dermişti. Hüseyin Rahmi'nin bu vesileyle gönderdiği 
yazı, dünyaya ne gözle baktığını güzel ifade eder: 
«Moda tarihinde kadın şapkaları hiç bir zaman bu
günkü kadar maskara şekiller almamıştır. Hokkabaz 
Salamon'un baratası, soyları külahı, maymun takke
si onlardan daha az gülünçtür. Her yumurta tavuk 
olaydı dünya geniş bir kümese dönerdi.» 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1936 - 1943 y~lları 
arasında milletvekili olarak TBMM'ne girdi. Fakat, 
milletvekilliği ve politika ile uğraşmak, ona, yazar
lıktaki hazzı vermemişti. Bunu, sırası geldikçe dost
larına söylerdi. 

Seksen yaşında hayata gözlerini yuman ünlü ro· 
mancı, hiç evlenmemişti. Bunun nedenini soranla
ra, «Evlilik çağında bulunduğu sıralarda, kendini du· 
rup dinlenmeden kalemine verdiğini» söyler ve 
«tam evlenmeyi düşün~cek sırada da, bu çağın çok
tan geçtiğini farkettiğini» ilave ederdi. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı;ı kabri İstanbul'da 
Heybeliada'dadır. Ayrıca, Heybeliada iskelesinde, bir 
de büstü vardır. 





Ahmet Rasim 
1864 . 1927 

• ÜNLÜ yazar. gazeteci, şair ve besteci. istanbul'da 
dot}du_ Ta!ıstltnt Dartış.'fafaka Lisesi'nde yaptı. 1891 
yılında Ahmet Mithat Efendi'nin teşvikiyle gazete
ciliğe başladı. Türk basınının gelmiş geqmiş ve ün
lü kalemlerinden biri olarak temayüz etti. ccŞehir 
Mektuplan» adını taşıyan dört ciıtlik eseri ile yine 
dört ciltlik ıcResimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi» 
ölümsüz eserleri arasındadır. Aynı zamanda 65 ka· 
dar bestesi de vardır. 1927 yılında vefat etmiştir. il 

TÜRK edebiyahnda da, Tfük musikisinde de 
başlı başına bir zirve olan Ahmet Rasim'in 68 yıllık 
yaşantısı da en az eserleri kadar renklidir. 

Ahmet Rasim, daha doğmadan evvel annesi 
Nevber Hanım'ı boşayan ve hiç bir vakit kendisini 
arayıp sormayan babası Kıbrıslı Bahaeddin Efendi'yi 
tanımak dahi istemedi, bu bakımdan onun adını as
la anmadı bile. Buna karşılık anasına sonsuz bir sev
gi ve saygı ile bağlandı. Zengin bir babanın çocuğu 
olmasına rağmen çocukluğu fakirlik içinde geçti. 
Anacığının söylediklerini ömür boyu unutmadı. 

«- Bak Rasim'im, dünyada iki dalım var be
nim Biri sen, biri Yusuf. Fakat o babasının yanında. 
O zengin, bak ben fakirim. Oku, adam olmaya ça
tır yavrum. Ben de ölürsem sefil kalırsın yoksa ... » 

Ahmet Rasim, onbir yaşında iken Darüşşafaka 
Lisesi'ne girdi, anasının nasihatını daima aklında tu
tarak okudu, 1883 yılında birincilikle mektepten me
zun oldu. Hayata memuriyet ile atıldı; Posta Tel
graf Nezareti'nin Fen Kalemi'nde birbuçuk yıl çalış
tıktan sonra ayrıldı. Kuvvetli bir kalemi vardı .. Dev
rin üstadlarından Ahmet Mithat Efendi, büyük bir 
istidat gördüğü bu genci, çıkarmakta olduğu «Ter
cüman-ı Hakikat» gazetesine aldı. Ve böylece inti
sap ettiği basın hayatında bütün ömrünü tüketti. 

Tatlı sohbeti ve güzel musikisi ile daima sof
ralara renk katardı. Bu yüzden öyle zamanlar olur
du ki; haftalar, hatta aylarca evinde bir akşam yeme
ği yiyemediği olurdu. Böyle nadir akşamlardan bi
rinde evinde tam sofraya oturacağı sırada, devrin ri· 
dilinden birinin uşağı kapıya dayanarak efendisinin 
kendisini beklediği haberini getirmişti. Ahmet Ra
sim'e büyük bir sevginin yanı sıra hudutsuz bir say
gı ile de bağlı bulunan eşi, bu haber karşısında 

üzülmüş, fakat kocasına belli etmemeye çalışmıştı. 
Yalnız Rasim Bey sıkkın bir tavırla evinden çıkarken . -
,:>ynu bükük eşinin ağzından mırıltı halinde «Sakın 
şeç kalma bey, erken gel» sözlerinin döküldüğünü 
:tmişti. Karısının bu hali ve ağzından dökülen bu 

ler onu öylesine etkilemişti ki, davetli bulunduğu 
~anağa gidinceye kadar kulaklarında uğuldayan bu 

: ari bir «kıtaya» döküvermişti: 
0 

u Bu akşam gün batarken gel 
Sakın geç kalma erken gel 

O akşam sofrada devrin büyük bestekarların

dan Tatyos Efendi de vardı. Yeni bir bestesine he
nüz güfte bulamamıştı. Ahmet Rasim Bey'in satır
ları, Tatyos Efendi'nin melodisiyle birleşti ve günü
müze kadar olanca tazeliği ile dillerde dolaşan ünlü 
şarkı ortaya çıkıverdi. 

Cumhuriyetin ilanından sonra vükela ve rical 
konaklarının bol ahenkli sofraları da tarihe karışmış
tı. Ahmet Rasim Bey, Babıali'den kıt kanaat nafaka
sını çıkarmaya çalışıyordu ilerlemiş yaşına rağmen. 

Bir gün Ankara'ya gitti. Orada, mebus olan es
ki bir ahbabına rastladı. Milletvekili dostu «- Hay
rola üstat, senin Ankara'da ne işin var bakalım? .. » 

diye sorduğu zaman. Ahmet Rasim, kelebek göz
lüklerinin altından muhatabına şöyle bir bakıp la· 
kayt bir şekilde «-Ekmekler dört köşe değil de yu· 
varlak çıktığı için geldim buralara kadar ... » cevabı· 

nı verdi. Milletvekili ahbabı bir şey anlamamıştı 
onun bu sözlerinden, Rasim Bey bunu gayet iyi an
ladığından ilave etti «Fırından ekmek almak iste· 
dim, elimden düştü, başladı yuvarlanmaya, ben de 
düştüm peşine, böylece buraya kadar geldik işte ... » 

Muhatabı yine bir şey anlamamıştı bu sözlerden. O 
akşam tesadüfen Atatürk'ün yemeğine davetli idi; 
sofrada Rasim Bey'in bu sözlerinden bahsettiği za. 
man Büyük Atatürk birden yerinden doğr!Jluverdi: 
«- Bu memleketin kültürüne bunca yıldır hizmet 
eden Ahmet Rasim gibi bir insan, sana ekmek ara· 
mak için geldiğini söyler de nasıl anlayamazsın ... » 

diye söylendi. Ve derhal Ahmet Rasim'in bulunması 
için emir verdi. Ankara'nın bütün otelleri arandı o 
gece ve Rasim Bey bulundu, Çankaya'ya getirildi. 
Büyük Atatürk sofrada hemen yanıbaşındaki yere 
buyur etti onu, iltifatlarda buluııduktan sonra: 

«- Rasim Bey, önümüzdeki seçimlerde İstanbul'dan 
namzetliğinizi koymanızı istiyoruz, kabul eder misi· 
niz?» diye sordu. Ahmet Rasim pek mütehassis ol· 
muştu. Bu teklifi memnuniyetle kabul etti ve «- Pa· 
şam, şimdi daha iyi anladım ki, ekmek hakikaten 
arslanın ağzında imiş ... » dedi. Bu sözler de Ata'nın 
ayrıca pek hoşuna gitmişti ... 

Ahmet Rasim, arkasında 1,40'ı aşkın eser ve 65 
beste ile bunlar gibi ölümsüz bir isim bırakarak 22 
Eylül 1927'de Heybeliada'daki evinde vefat etti. 





Halit Ziya 
Usaklıgil 

1869 - 1945 

HİKAYE. roman ve makale 1/"'2rı. i~tanbul'da 
doğdu ve burada öldü. OQrenimine İstanbul'da 
başladı, babasının işi dolayısıyle İamir'de bir pa
pa2 okulunda devam etti. Sonra orada Fransıs:ca 
öğretmenliğine, te~ctime yapmağa. gazeteciliğe baş
ladı. 1893' te Refi ldaresi'ne başkatip olarak /stan
bul'a geldi ve Servet-i Fünun dergisine roman 11a.z
dı. Saraya katip olarak gtrdi. Darül/unun'da Batı 
Edebiyatı okuttu. 1945 yılında vefat etmiştir. 

1 ALIT ZİYA UŞAKLIGIL, TU.k •oman<ohğonon Uk 
ve büyük üstadıdır. lstanbul'da, Eyüp'te dünyaya ge
len Halit Ziya, çocukluğunu İstanbul'da ve lzmir'de 
geçirdi. Babası, tüccardan Halil Efendi'nin çok titiz 
davranmasıyla, iyi bir öğrenim gören Halit Ziya, 25 
yaşındayken edebiyata merak sardı. Bir yandan ba
tı edebiyatını çok iyi incelemiş olması, bir yandan 
eski Türk yazarları hakkında geniş bilgi sahibi ol
ması, kısa zamanda ünlü eserler vermesini sağladı. 

Uşşakizade Ailesinin adını yurt içinde ve yurt 
dışında duyurmuş bir mensubu olarak, Halit Zi
ya, daima yüksek çevrelerde yaşamış ve toplum 
olaylarını yakından gözlemekle beraber fikir haya
tını tercih ederek aktif politikaya hiç karışmamış 
gerçek bir edebiyatçıdır. Her konuyu merak etmekle, 
«Sanskrit edebiyatı» tarihinden «Gebelik ve doğumna 
kadar çeşitli kitaplar tercüme etmekle beraber ki
şiliği uslup sahibi bir romancı olarak tanınır. 

Halit Ziya Uşaklıgil, nesir dilimizde önce cümle 
yapısını değişik ve kıvrak bir hale getirmek üzere 
Fransız dili gramerini örnek almış ve çok başarılı 
olmuştur. Bunu yaparken sadeleşmeye gideceğine 
Arapça ve Farsça çeşitli tamlama şekilleriyle, ben
zetme ve istiarelerle aksine, dilini a~dalaştırmıştır. 

Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan ro
mancıların lideri olarak bilinir. Roman tekniğinde 
Porust ve Goncourt gibi, Paul Bourget gibi Fransız 
tahlllcilerini örnek aldığından, konuları yerli bile ol
Sill yine de bir kapalı çevre romancısı olmakla suç
lanmıştır. Bununla beraber, teknik bakımdan kom
pozisyonu en mükemmel, en saOlam ve en dengeli 
eserleri o vermtştir. Romanlarına ister istemez kendi 
hayatından parçalar da katmıştır. Mesela lstanbul'a 
geldiği zaman yerleştiOi Yeşilköy'deki evine piyano 
aldığından ve kendisi de piyano çaldığından, birçok 
hikaye ve romanında, kişileri piyano çalar. 

Uşaklıgil, çok muntazam konuşan ve gayet ko
lay yazan bir sanatçıdır. Kendi dediğine göre, ccYazı 
yazmak ic;in herhangi bir kağıt ve kalemden başka 
alete ihtiyacı» yoktu. Dirseğini dayayacak bir yer 
bulur bulmaz hemen yazardı. Sabah veya akşam ol
ması, yazıhane, kütüphane karşısı, ki!)ıdın düzgün 
oluşu, ilham ve benzeri şartlar aramaz, ya:ıdıOını 
da bir daha gözden geçirmezdi. Buna rağmen, nasıl 

uzun uzun, dolambaçlı ve ağdalı, ama çok düzgi' 
bir dille konuşuyorsa, aynen konuştuğu gibi dıı y 
zardı . Halit Ziya Uşaklıgil 'in «Sanatlı uslubu» aslın
da sanatlı düşünmekten ileri geliyordu, nitekim ko
nuşması bunu ispatlardı. 

Halit Ziya Uşaklıgil , gerçekleri gören bir sanat· 
çıydı. 1910 yılında bir gün Recaizade Ekrem Bey' 
yolda karşılaştı. ccOstad Ekrem» kendisine: 

- Fecr-i Ati (Geleceğin gündoğusu) adı altı 
da toplanan gençleri izliyor musunuz? diye sord 

- Evet, dedi Halit Ziya. 
- Lisanları çok güzel ve elbette sizinkinde 

daha güzel, daha düzgün. 
Halit Ziya buna da «Evet, öylen diyerek ceva 

verdi. Daha sonraları, o topluluktaki yazarların 
ha sade, daha güzel yazdıklarını da görmüştü. Ç 
kü, her yeni topluluğun bir öncekinden daha iyi o 
maya doğru gideceğine, edebiyatta ilerlemenin 
böyle olacağına inanan, sosyoloji hakkında der' 
bilgisi olan bir insandı . ccOtuz şu kadar yıl için 
yazdığım şeylere dönüp bakarken bunları hep ay 
ayrı zamanlarda ayrı ayrı adamların yazıları gibi .. 
rüyorum ve elbette ben bugün yazı yazarken M 
ve Siyah'ın, Aşk-ı Memnu'un müellifi değilim» df. 
yen sanatçı, 1930'dan sonra oturup bu romanlar 
kendi eliyle sadeleştirmiş ve günün diline indire 
yeni birer eser halinde yayınlatmıştır. Ama bunu 
yaparken, bazılarının sandığı gibi sadece yabana 
kelimelerin yerine Türkçelerini koymağa kalk 
mış, cümle yapısını koruyacak, yani uslubunun özef. 
liğine zarar vermeyecek bir sadeliğe ulaşmıştı. 

Halit Ziya'nın hikaye ve romanlarındaki ki,il~ 
lstanbul'un zengin sınıfından, gazeteci çevresinden, 
ya da fakir mahalle halkı ve ça lışan insanlar arasın
dan seçilmiştir. 

Halit Ziya, romanlarında seçtiği kişileri, adeti 
bir fotoğraf objektifi gibi ortaya koyar, etraflıca ta
nıtır, müphem hiçbir taraf bırakmazdı. Olayla 
geçtiği yerlerde, mahalli havaya da çok dikkat eder 
herşeyi, teferruatına kadar titizlikle anlatmak ba11-
rısını gösterirdi. Türk romancılığı, gerçi Halit Ziya' 
dan önce Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi i 
başlamışsa da, gerçek roman anlayışıyla 
romancılı§ının babası demek gerekir. 





Tevfik Fikret 
1810 . 1915. 

SERVET·İ Fünun devrinin en güçlü şaırı. istan
bul'da do(ldu ve burada oldii. Aksaray'da ilkö{lre
nimini yaptıktan sonra Galatasaray Sultanisi'ne gir
dı ve burayı birincilikle bıtirdi. Birkaç yıl memur
luk tan sonra bu okula lince ögretmen, sonra mü
dür oldu. Çok ti tiz ve dürüst bir insan olclu{lu için 
Maarif Nazırı Emrullah Efendiyle geçiııemeyip is
tifa etti. Robert K olej'deki dersiyle yetindi. Rume
lil•isarı'nda <eAşiyanıı adını verdıği evinde öldü. 

T EVFIK f;kret Aksaray'dak; evlednde, daha 
çocukluğunda kılıç çekip minderleri delik deşik et
mekten hoşlanan didişken bir insandı. Bu didişken
liği zamanla çekingenliğe dönüşmüş ve ahlak pren
siplerinden zerresini feda etmektense her şeyden 
elini, eteğini çekmeyi tercih etmiştir. Bununla bera
ber döneklik eden yakın arkadaşlarına olsun, pren
siplerine aykırı emirler veren üstlerine olsun en ağır 
mektupları yazacak kadar cesaretlidir. Fikret, dev
rinde fazilet ve ahlak örneği, temizlik ve titizlik has
tası olarak şöhret yapmıştır. 

Müdürlükten ayrıldıktan sonra, alacağı olan ay
lıklarını, artık ayrılmış olduğu gerekçesiyle kendisi
ne gönderdikleri zaman ilk sorduğu: ccBütün arka
daşlar maaşlarını aldılar mı » olmuştur. O devirde 
aylıklar düzenli verilmezdi. Okuldan gelen adam: 
«Hayım deyince, pek de parasız olduğu halde maaş
larını kabul etmemiş, geri göndermişti. 

Hiç bir zaman haklının hakkını verdirmemezlik 
etmemiş, zayıfı ezdirmemiş, davranışlarıyle öğren

cilerine örnek olmuştur. O istifa ettikten sonra öğ
rencilerin ayaklanması bundandır. 

Fikret, toplum ahlakı bakımından iyi bir nesil 
yetiştirmek için çok çalışm ıştır. Rousseau pedagoji
sine bağlı olarak Çamlıca'da bir ilkokul kurmayı dü
şünmüş, ama parasızlıktan gerçekleştirememiştir. 

«Şermin» orası için yazılmış deneysel eğitim şiirle

ridir. Buna karşılık lsveç'e e lektrik mühendisi olsun 
diye yolladığı oğlu Haluk, bir daha dönmemiş, din 
değiştirmiş ve yakın yıllarda bir papaz olarak Bir
leşik Amerika'da ölmüştür. 

Tevfik Fikret, şiire erken başladı. Temiz bir dili 
vardı. Fakat, babası Urfa Mutasarrıfı Hüseyin Efen
d i, Beyrut'tan geçen bir Türk diplomatı oğlunu met
hedince: <cSormayın» demişti, c<O kadar istedim ama 
Tevfik bir türlü. adam olamadı. işittim ki şair olmuş». 
Babasına oğlunun değerini kabul ettirmek güç ol
mamış ama, adam hayretler içinde l<almıştı. Her ay, 
Fikret'e dokuz altın gönderirdi. Koca şair de maaşı
na ekleyerek bu parayla geçinmeğe çalışırdı. 

Fikret, meşrutiyet taraflısıydı. Yıldız Camii'nde
ki bomba hadisesi üzerine Abdülhamit hakkında 
«Bir lahza-i teehhur (Bir anlık gecikme)» şiirini yaz
mıştır. Birkaç kere tevkif edilmiş , fakat şöhretin-

den korkularak kendisine bir kötülük yapılamamış 
Şiirlerinde toplum hayatına dönük görün" 

Balıkçılar, sarhoşlar, aile şiirleri dışında her konu 
işlemiş, çok güzel tabiat tasvirleri yapmış, ama a 
tan pek az bahsetmiştir, Çünkü, görgüsü itibariy 
iyi bir aile babası olarak yetişmiştir. Günahkar aş 
tanımamıştır. Hüseyin Cahit gibi politikaya atılan 
kadaşları Tanin gazetesini çıkarınca önce onlara y 
zı yardımı yapmışsa da gazetenin ve İttihat ve t: 
rakki'nin siyasetini beğenmediği için bundan v 
geçmiştir. 

Tevfik Fikret'in dili, gerçekten çok temiz bir I~ 
tanbul Türkçesidir. Servet-i Fünun edebi okulunu 
gereği olarak Farsça tamlamalar çoktur, ama bunl 
zevkle seçilmiştir. Şiirde konuşma uslObunu ustalık 
la denemiş, kıvrak ve cümle yapısı bakımından sa 
yazmıştır. «Tarih-i Kadim» (İlkçağ tarihi) adlı uz 
şiiri Mehmet Akif'le arasının açılmasına yol açmıştı. 
Gerçekte Müslüman bir şair olmakla beraber, Fik· 
ret, dinini Akif tarzında anlamıyordu ve batılılaşma· 
dan yanaydı. Tartışma uzun sürmüş ve şairi üzmüştu 

Tevfik Fikret, aynı zamanda ressamdı. Recaiza· 
de'nin ölen oğlu için yazdığı «Nijat Ekrem»i ccart. 
nouveau» uslObunda resimlemiş, kendi kitapları iç' 
de dekoratif resi·mıer yapmıştır. Ayrıca yağlıboya 
simleri bugün Aşiyan Müzesi'ndedir. Mizah 
olan şair, zengin kafiye meraklısı şair lsmail 
sürgünde ölünce şu beyti söylemişti: 

Laz idi önce, dönüp kürd oldu 
lllel-i kaf iyeden mürd oldu 

Büyük Şair Tevfik Fikret, Rumelihisarı'nda 

evine «Aşiyan» yani «Yuva» adını vermişti. Bur 
dan, Boğaz'ın mavi sularını, karşı yakanın doyu 
maz güzelliklerini seyrederken, bambaşka bir ilha 
bulduğunu söylerdi. 

1915'te, henüz 45 yaşındayken hastalanarak i 
te bu evde hayata veda etti. Ölüm haberi, bütün 1 
tanbul'da elim bir haber olarak yayıldı . Arkasında 
öğrencileri günlerce göz yaşı döktüler. 

Geride bıraktığı eserleri arasında «Rübab-ı $' 
keste», yani ıcKırık Saz», «HalOk'un Defteri» ve 
cuk şiirlerini ihtiva eden c<Şermin»İ, en ünlü olan 
larıdır. 





Mehmet Akif 
Ersoy 

ŞAiR ve makaleci. İstanbul'da doğdu. burada öldü. 
i lk tahsilini Fatih Rüşttyesi'nde. orta ögrenimini 
Mülkiye'nin idadi (lise) kısmında. yüksek öğreni
mini de yatılı olarak Halkalı Sivil Baytar Okulu'n· 
da yaptı. Baytar/ıkla Edirne'ye gönderildiyse de 
sonra i stanbul'a gelerek edebiyat öğretmenliğine 
başladı. B ir ara Darülfiinun'da edebiyat derslerı 
verdi. Anadolu Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Cumhu
riyetten sonra İstikldl Marşı'nı yazdı. 1936'da öldü. il 

1 EHMET AkWôn asıl adı Ragıyf'tô. a;, çe,ôt ek· 
mek demek olan bu Arapça kelime, harfleri ccEb
ced» sayılarına vurulunca onun doğum tarihini gös
teriyordu ama, babasından başka kimse bu adı kul
lanmadı. 

4 yaşında okumaya başlayan, orta öğrenimi sı
rasında hafız olan, Farsça'yı bir hocadan, Fransızca' 
yı da kendi kendine öğrenen Akif, daha Baytar Oku
lu'ndayken şiir yazıyordu. ilk şiiri ccKur'an'a hitab» 
dır ve 1895'te Resimli G~zete'de çıkmıştır. 

Mehmet Akif, heyecanlı, hareketli, pehlivan 
yapılı, güreş seven, taş atmayı, spor haline getirmiş 
bir adamdı. Uzun zaman yürüyebilmesi, Anadolu'ya 
geçtiği sırada araç bulamayınca köyden köye yaya 
gidebilmesini sağlamıştır. İkinci Meşrutiyet'ten son
ra bir ara İttihat ve Terakki genel merkezinde ak
şamları Arapça dersleri vermişti. Ama Ziya Gökalp'ın 
milliyetçi fikirlerini benimseyemediğinden bu işi bı
rakmak zorunda kaldı. Ona göre milliyetçi fikirler, 
bölücüydü. Önemli olan, toplumları birleştirici bir 
temeli yaymaktı ki bu da ancak din olabilirdi. Bu 
sebeple, Eşref Edip'in çıkardığı «Sırat-ı Müstakim»de 
yazmağa başladı. Daha sonra kendisi Sebilürreşad'ı 
çıkardı. Akif'in bu siyasi düşüncelerinde Mısırlı bil
gin Muhammed Abdüh'un açık tesiri vardır. 

Ancak, Mehmet Akif'teki din anlayışı o zaman 
çok yaygın olan yobazların softaca din anlayışından 
farklıdır. O, lslamiyetin ilk devirlerindeki saf ahlak 
prensiplerine gidilmesini istiyordu. Onun anladığı 

tevekkül, halk arasında yaygın olan her şeyi mis· 
kince Allah'tan beklemek değil, aksine çalışmaktı. 

Akif, bu fikirlerini makale ve şiirleriyle yayı

yordu. Ama cumhuriyet ilan edilip de hükümet la· 
yiklik prensibini kabul edince, ülküsünün çöktüğü
nü gördü. Küstü ve Mısır'a giderek orada yaşamayı 
tercih etti. Gerçekçi yirminci yüzyıl, Akif'in Ortaçağ 
düşüncesine bağlı, insan topluluklarını din inancı al
tında toplcıyarak yönetme ilkesiyle çelişki halindeydi. 

Şair olarak Akif'in «Konuşma diliyle vezinli söz
ler» yazdığını görürüz. Aruz vezniyle yazılmış olan 
birçok eseri, Nasrullah Camii'nde verdiği ahlak 
vaazından farklı değildir. Çünkü Akif de şiiri top
lumun yararına bir araç sayanlardandır. Bununla be
raber, din heyecanını konu olarak aldığı zaman •Me-

sih Paşa İmamı», «istiklal Marşı», «Çanakkale $ehil· 
leri» gibi pek çok eserinde coşkun ve mistik bir li· 
rizm görülür. 

Akif'in şiirleri, genellikle hikaye planı üzerinde 
yazılmıştır. Bunlar ya ccKüfe» , «Hasır», ccHasta»da ol
duğu gibi kısadır, ya da «Süleymaniye Kürsüsün· 
de», "Fatih Kürsüsünde» olduğu gibi iç içe geçerek 
uzar gider. Tevfik Fikret'teki en kaba konuyu bile 
}airce görme eğilimi onda mevcut değildi. Bu ba
kımdan Akif, gözleın gücü fazla olan bir gerçekçi 
roman yazarı gibi davranır. Şirazlı Hafız Sadi'nin çok 
tesirinde kalmış, ondan pek çok tercüme yapmış, ay· 
rıca Kur'an'daki önemli ayetleri şerheden, yorumla· 
yan manzumeler meydana getirmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 1921 'de bir İstiklal Mar· 
şı yarışması açmıştı. Buna herkes katıldığı halde 
Akif'in katılmamış olması dikkati çekti. Kendisine 
yakın arkadaşları sebebini sordular. Kazanırsa ödül 
kabul edemeyeceğini bildirdi. Bu şart kabul edildi 
ve Akif şiirini gönderdi. Aynı yıl mart ayının birinci 
toplantısında Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi 
(Tanrıöver), kürsüye gelerek İstiklal Marşı'nı oku· 
du. Mehmetçiğin aziz ruhuna ithafını taşıyan şiir üç 
kere tekrarlatıldı. Üçünde de ayakta dinlendi ve 
alkışlandı . 12 mart toplantısında, Akif'in şiiri Milli 
Marş'ın sözleri olarak kabul edildi. Şair, eserini mil· 
lete malettiği için Safahat'a almadı ... 

Mehmet Akif'in İstiklal Marşı şiiri, ünlü beste
cilerimizden Osman Zeki Üngör tarafından besle· 
lendi. ilk çalındığı zaman, büyük heyecanla karşı· 
landı ve milli marş olarak kabul edildi. 

Büyük şair, 1925'te Kahire'ye gitti. Orada, Ka· 
hire Oniversitesi'nde Türk Edebiyatı Kürsüsü'nün 
başına geçti. Onbir yıl orada kaldı ve ölümüne ya· 
kın günlerde lstanbul'a geldi ve 27 Aralık 1936'da 
hayata gözlerini yumdu. Edirnekapı Şehitliği'nde 
toprağa verildi. Her yıl büyük ihtifallerle anılan mil
li şairimiz, milli marşımız çalındıkça hatırlanacaktır. 

Mehmet Akif'in şiirlerinin toplandığı Safahat, 
yedi cilttir. Her cilt, bir kitap özelliğini taşır. Bunlar 
sırayla teSafahaf>ı, ccSüleymaniye Kürsüsü'ndeı, 
«Hakk'ın Sesl~ri», «Fatih Kürsüsü'nde», «Hatıralarıt, 
«Asım• ve «Gölgeler»dir. Şair, sonradan bunları «Sa• 
fahah> adı altında 7 ciltlik tek kitapta toplamıştır. 





Talat Paşa 
MEŞRUTİYET inkılabı kahramanlarından biri, 
İttihat ve Terakki deı•rinin son sadrazamıdır. Edir
ne'de doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu idi. ilk ve 
orta tahsilint Edtrne'de yaptı. iki yıl kadar Fran
s1~ Alyans Okulu'na devam ederek Fransızcasını 
ilerletti. SeUınik'teki Hukuk Mektebinde okudu. 
Edirne Posta İdaresinde memuriyete atıldı. ittihat 
ve Terakki'nin kuruluşuyla sivrildi. Sadrazamlığa 
kadar yükseldi. 1921 yılmda da Berlln'de öldürüldü. il 

POLiTiKA hayahna Po•la ld.,e,;'nde memu• 
iken çok genç bir yaşta atılmıştı. Ancak politikaya 
karışmış olması kendisine pek pahalıya mal olmuş, 
üç yıl kalebendliğe mahkum edilmişti. İki sene son
ra affedilen Talat Bey, 1898 yılında Selanik ile Ma
nastır arasında seyyar posta memurluğu yaptı, son
ra Selanik Posta Müdürlüğü katipliğine tayin olun
du . 1903 yılında ayni idarede başkatip o ldu. 

Bu sıralarda gizli olarak çalışan İttihat ve Terak
ki Cemiyeti'ne intisap eden Talat Bey bunun mey
dana çıkmasıyle görevinden azledildi. 

Politika yüzün~en başına hayli işler açılan Ta
lat Bey, 1908 devriminden sonra İttihat ve Terak
ki 'nin Edirne mebusu olarak Parlamentoya girdi ve 
Meclis Reis Vekilliğine getirildi. 

ittihat ve Terakki, İkinci Meşrutiyetin ilanından
sonra bir siyasi parti gibi taazzuv edememiş bulun
duğu cihetle kurulan hükumetler yine eski devlet 
adamlarına dayanmıştı. Ancak Balkan Harbinden son
ra Edirne' nin kurtarılması bahane edilerek tertiple
nen Babıali baskınından sonradır ki Talat Paşa ve 
arkadaşları hükumette görev almaya başlamışlardı. 

1909 yılında Enver Bey, Babıali'de yaptığı dar
be neticesi Sadrazamdan istifanamesini alıp saraya 
Padişaha götürmüş, Talat Bey de orada kalarak bü
tün vilayetlere, Dahiliye Vekili imzasını kullanarak 
telgraflar göndermiş, iktidar değişikliğ ini bildirmiş

ti. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın bir suikast 
sonucu vurularak öldürülmesi üzerine kurulan yeni 
kabineye Dahiliye Nazırı olarak giren Talat Paşa da
ha sonra Posta ve Telgraf Nazırlığ ına getirildi. Mec
liste İttihat ve Terakki'nin reisliğine de seçilen Ta
lit Paşa daha sonra tekrar Dahiliye Vekili oldu. 

Osmanlı imparatorluğunun Birinci Dünya Sava
~ına katılmasında Enver ve Cemal Paşalar ile birlik
te Talat Paşa'nın da büyük rolü olmuş ve harbe ka
tılmamız ile bunun doğurduğu büyük felaketin bü
tün sorumluluğu bu üç kişiye yüklenmişti. 

ittihat ve Terakki'nin merkez binasında kendi
sine sadrazamlık teklif edildiği zaman arkadaşlarına 
samimiyetle söylediği şu sözler pek meşhurdur: 

- «Doğrusu ben kendime güvenemiyorum. 
Sadrazamlık kolay bir iş değil. Bu yer için daha li
yikatli birinf bulalım arkadaşlar.» 

Talat Paşa'nın bu yoldaki direnmesine rağmen 
arkadaşlarının ısrarı karşısında sadrazamlığı kabul 
ettiği bilinir. 

Mevki ve para hırsı olmayan Talat Paşa'nın 

son derece dürüst ve namuslu bir insan olduğu da 
gerçektir. Savaş yılları boyunca diğer vükela ve 
devlet ricali francala yerken o vesika ekmeği ye· 
miş ve bütün ailesi efradına da bunu yedirmişti. 

Sadrazam bulunduğu günlerde, Sultan Reşat 'ın 

kendisine armağan ettiği altın cep saatini rehin VI!· 

rerek ay başını bununla getirdiği de kesinlikle bili· 
nen bir hakikattir. 

ilerici ve reformcu bir görüşe sahip olan Talat 
Paşa, geçmişin geleneklerini, gelecek uğruna feda· 
ya her zaman için hazırdı. Memleketin ilerlemesi 
için ferden olgunlaşmak ve batının yeniliklerini te· 
reddütsüz kabul etmek, ilme ve ahlaka sarılmak ge· 
rekeceğine daima inanmıştı. 

Birinci Dünya Savaşının sürdüğü günlerde bir 
kongrede söylediği şu sözler pek ilginçtir: 

- «Bu savaşın bize telkin ettiği en büyük ders, 
bir milletin bilhassa ilim ve ahlak ile yükselebilece· 
ği kanaati olmuştur ... » 

Belki yeterince tahsil yapabilmiş bir devlet ada· 
mı değildi ama zekasıyle başarıya ulaşmasını bil· 
miş, dürüstlüğü ile de tanınmış ve sevilmişti. 

Sevimli, faal ve vatanperver bir idealist olan 
Talat Paşa Fransızca ve Rumca konuşur, Arapça ve in. 
gilizceden de anlardı. 

Mütarekeden sonra İttihat ve Terakki'nin ileri 
gelenleri yurt dışına kaçarken Talat Paşa da Berlin'e 
gitti ve orada yerleşti. 

15 mart 1921 günü Berlin'de dolaşırken sokak· 
ta Tayliryan adında bir Ermeni komitecinin kurşun· 
farına hedef oldu ve kanlar içinde yuvarlandığı kal· 
dırımlar üzerinde son nefesini verdi ... 

Vefatından sonra en ufak bir serveti dahi çık· 
mayan Talat Paşa'nın büyük bir maddi sıkıntı için· 
de yaşadığı anlaşıldı. Koskoca Osmanlı imparatorlu
ğunu Almanya'nın yanında savaşa sokmasına rağ
men, kendisini vuran Ermeni komitecisini Alman 
hikimleri beraat ettirdiler. Bu da «İttihat ve Terak· 
ki»nin son sadrazamı olan Talat Paşa'nın talihinin 
bir diğer hazin tecellisi olmuştu şüphesiz ... 





. 

Hüseyin 
Cahil Yalçm 

1874-1957 

YAZA.il tJ1- fi.hr adnmı. gazetec:ı. Balıkesır'de doğ
du, lstt:üıbul'da bldii. JX96 yılında Sıyasal Bılgıler 
Okıılu'nıı bi t ırclı . idadi r Lıse J müdıırliıkler111de bu
lundu. 1901/'de Tamn gazete.\ım kurarak memur· 
lıığıı bıraktı. Polıtıkaya cıtıldı . /stanbııl mebusu 
oldu. lt tıhatçıların sesi görevını yuptı . • 'r!iitareke
de Mcılta·ya .rnruldiı . Yurda döndükten sonra ya
zılarmdan cin/ayı Çorımı 'da siırgiine yollandı Son
ra yemden mılletı•ekıllığı yaptı 19.S7'de vefat etti. il 

DAHA lise öğ•endsiyken 1892'de Nadide d
lı bir roman yazıp bastırdı. Servet-i Fünun dergisi 
yazarları arcısına makaleci ve polemikçi olarak ka
tıld ı. lkdanı ' ın Paris muhabirliğini yapan Ali Kemal'i 
hırpalayan «Kavgalarım» adlı tartışma kitabında, 

Servet-i Fünun'a çatanları da perişan etmiştir. 

1908 Meşrutiyetiyle Tanin'i kurduktan sonra da 
siyasi kavgaltırına devam etti ve en yakın ülkü ar
kadaşı Tevfik Fikret' le bozuştu. Ama Hüseyin Ca
hit, ccHak bellediği yolda yalnız yürüyen» cinsten
di. O devirde y;ıyınladığı "Hayat-ı Hakikiye Sahne
leri» adlı kitabıyle uHayat-ı Muhayyel» adlı hikaye
leri ve «Hayal içinde» adlı romanından sonra o say
faları kapadı. Bütün bunların nedenlerini 1953'te 
yayınladığı «Edebi Hatıralarnda açıklamıştır. 

Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin 'de başmakaleler ya
zarak meslek hayatına, yani gündelik gazeteciliğe 
girdi. Öldüğü zaman ise Ulus gazetesinin başyaza
rıydı. Son derece duru, akıcı bir uslupla gayet inan
dırıcı şekilde fikirlerini öne sürer ve okuyucusuna 
kabul ettirirdi. Tanin'in her iki devresinde olsun, Fi
kir Hareketleri dergisinde ve Ulus'ta olsun, yazıları 
daima bu özelliği taşır. Tanin'i ikinci defa çıkardığı 
zamanki en büyük hizmetlerinden biri de, İttihatçı
ların, sonradan Atatürk' e lzmir Suikasdi davasında 
asılan Maliye Nazırı Cavit Bey'in' hatıra defterini ay
nen yayınlamasıdır ki siyasi tarihimiz içinde eşi bu
lunmaz bir belgedir. 

Hüseyin Cahlt Yalçın, ilk eseri olan «Çürük Te
mel»le lstanbul Şehir Tiyatrolarının kuruluşuna hiz
met etmiş, ağabeyi Doktor Hüseyin Suat Yalçın gibi 
tiyatroya iltifat etmemiştir. O, hayalden çok gerçek
lere önem veren ve siyasetin tadını tatmış bir ya
zardır. Bu yüzden birkaç kere ölüm tehlikesi atlat
mış, yine bu yüzden İstiklal Mahkemesi huzuruna 
çıkarılmış, bu yüzden sürgün edilerek yokluk içinde 
bırakılmıştır. Hayatının en kötü yılları sayılabilecek 
olan 1933-1940 arasında, Fikir Hareketleri dergisini 
tek b;şına çıkararak o zamanın gençliğine yalnız po
litika alanında değil , gerçek fikir hareketleri üze
rinde de yol göstermiş, bu derginin geliriyle geçin
miştir. Hüseyin Cihat Yalçın, bu dergiyi onbeş gün
de bir yayınlar ve baştan sona kadar bütün yazıla
rını kendi usta kalemiyle yazardı. Dostları, onun 

böyle bir dergiyi tek başına nasıl çıkarabildiğini da
i nı;ı lıcıyretle ve ibretle konusurlardı. 

ccOğlumun Kütüphanesi» adlı seri yayınından 

başka Vakit Gazetesi'nce kurulan «Dün ve Yarın• 

serisi için de pek çok tercüme eser hazırlamıştır. Ça
lışmaktan başka bir şey bilmiyor görünen Yalçın ' ın 

bu karakteri, onun seksen üç yıllık ömrüne yüze ya· 
kın eser sığdırmasına imkan vermiştir . Yaşlandığı 

zaman bile dinç kalışının s~bebini «İşleyen demir 
ışıldar» atasözüyle açıklardı. Sazan, yazı masasının 
başında sabahladığı ve ertesi gün, gene mütebes· 
sim bir cehre ile ve sanki bir gece evvel kağıtlar 

arasında göz nOıu döken o değilmiş gibi zinde dav· 
ranan Yalçın' daima etrafına çalışkanlık sembolü ol· 
muştu. Üstelik son derece cesur bir insandı . ittihat 
ve Terakki'yi ateşli bir dille müdafaa eden yazıları 
yüzünden tehdit mektupları alıyor, linc edileceği· 
ni biliyor, fakat yolundan dönmüyordu. Nitekim, 31 
Mart olayında matbaası tahrip edilmiş, kendisi cok 
ciddi bir ölüm tehlikesi bile geçirmişti. 

1901 'de Servet-i Fünun dergisinin hükümetçe 
kapatılmasına onun hukuka dair bir makalesindeki 
uVe nihayet ihtilal-i kebirle (büyük ihtilalle) Fran
sa'da talak (boşanma) teessüs etti» cümlesi sebep 
olmuştu. ittihatçılar memleketi bıraktıktan sonraki 
bütün hükümetlere ve gruplara muhalif, yani tam 
manasıyle bağımsız kalmayı tercih eden Yalçın , 1933 
te toplanan Tarih Kurultayı ve Oolmabahçe Sara
yı'ndaki büyük Dil Kurultayı'nda da Mustafa Ke· 
mal' in tezine karşı tezleri savundu. İnanclarından 
hiç bir taviz vermeğe yanaşmadığı için de güç du· 
rumda bırakıldı, hatta uydurma bir dava ile sürgü· 
ne bile gönderildi. Ama Hüseyin Calıit Yalçın , bil· 
hassa politika hayatında pek çok dalgalanmalarla 
karşılaştığı için boyun eğmemesini öğrenmişti. Hele 
fikir yanının kuvvetli oluşu, karşısındakileri hayli 
terletiyordu. Nitekim, her şeye rağmen ayakta ka· 
labilmesi de yine bu yönünden dolayıdır. 

Politikadaki tutumu ne olursa olsun, Hüseyin 
Cahit Yalçın, yurt içinde ve yurt dışında tanınmıı, 
memlekete hizmet etmiş değerli bir yazar ve gaze· 
fecidir. Yalçın, 1957'de İstanbul'da hayata gözlerini 
yummuş ve cenazesi büyük törenle kaldırılmıştır. 





Ziya Gökalp 
1876. 1924 

FİKİR ve sanat adamı. şair. Diyarbakır'da doğdu, 
Istanbul'da öldü. Baytar Okıılu'nun son sınıfınday
ken gizli cemiyet 1.:urmaktan tutuklandı. 9 ay ha
pis yattıktan sonra Dıyarbr.lcır'a sürüldü. ikinci 
Meşrutiyet ilan edilince İttihat ve Terakki Partisi· 
nin orada şubesini açtı. Sonra Selanik'e geldi. 
Genç Kalemler dergisirie yazılar yazdı. Meşrutiyet· 

ten sonra partinin genel merkez kurulu üyesi oldu. 
1!124 'te TBMM'ne girdi. Büyük bir Türkçü idi. il 

Z IY A Gökalp, memlekeı;m;zde modem •o•yo
loji ilminin kurucusu olarak tanınmış ve Fransız bil
gini Emile Durkheim' in prensiplerini uygulamak ve 
öğretmekle şöhret yapmıştır . Bu, onun ilim tarafı

dır . Tarihe bakısı da bu bütünleyici görüşe uygun
dur. Türk tarihini Osman Bey'den değil, Milat önce
sinden başla tan bu bütünleyici görüşte en önemli 
yan, bütün Türk devle tlerinin aynı dil ve aynı soy
daki insaniar tarafından , aynı görenek ve gelenek
lerle yaşayan toplumlar tarafından kurulduğu, baş
k.;ı toplumları yönettiği, devlet unvanındaki değiş
menin gerçekteki bütünlüğü etkilemeyeceği inancı 
yatar. Tek aksayan nokta, çağdaş gerçekçiliğe aykırı 
olarak, artık dil farkları, lehçe farklarını da aşan, tö
re ve yasaları iyice ayrılmış bu toplumları tek bay
rak altında toplayabilmek hayalidir. «Kızıl Elma», 
«Yeni Turan» gibi panturanist ülküyü savunan şiir

ler, bu sebeple, netice vermemiş, daha doğrusu tek 
acı son, Enver Paşa'nın Türkistan çöllerindeki bir 
ayaklanmaya katılarak öldürülmesi olmuştur. 

Şair olarak Ziya Gökalp, lirizmden yoksun, dili 
sade ve tabii, eğitici yanı güçlü eserler vermiştir. 
Halk masallarına eğilerek bunları duru bir uslupla 
herkesin ve bilhassa çocukların anlayacağı şekilde 

yeniden şiirleştirmiştir. Bir yandan: 

Va tan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan 
Vatan buyük ve müebbet bir ülked ı r: Turan 

veya : 
Atan ın içtiği köpüklü kımız 
Arpa suyu içme dedi bir Kırgız 

derken Sevres paçavrasından, Mondros ve Lausan
ne'dan sonra, o yolun çıkar yol olmadığını anlamış 
ve Türk Medeniyeti Tarihi'ni yazmağa koyulmuştu. 

Aslında politika adamı olmayan Ziya Gökalp, sa
dece İttihat ve Terakki Partisi'ne erişilmesi uzak bir 
ideal göstermiş, partinin fikriyatını, ideolojisini yap
mıştı. Bu ideoloji iflas edince gerçekleri görmekte 
gecikmedi. 

Ziya Gökalp, Diyarbakır'a sürgün edildiği za
man son derece üzgün ve karamsardı. Memleketin 
hali ona ürküntü veriyordu Hayatta hiçbir gayesi 
ve düzenli bir eğitim geçmişi yoktu. Bunun üzeri
ne, kendi de yazmıştır, tabancayla intihara teşebbüs 

etti. Mermi, alnını sıyırıp geçtiğı için ölmeyen Ziya, 
bunda Rahmani bir işaret gördü ve kendini Hak yo
luna adadı. Darülfünun'da öğrencisi olmuş bazı ya
zarlar ise Ziya Bey'in alnında hiçbir mermi izi bulun· 
madığını söylemişlerdir. 

Ünlü mütefekkir, 1923 yılında, Maarif Vekale· 
ti Te lif ve Tercüme Dairesi reisliğine atanarak An· 
kara'ya gitti. Ertesi yıl, Türkiye Büyük Millet Mec· 
lisi 'nin ikinci seçim devresinde, Diyarbakır mebusu 
seçildi. Fakat. 48 yaşına rağmen, çok yorgun ve 
hastaydı. Mebusluk görevi pek az sürdü. Rahatsız· 

lıkları arttı ve tedavi için istanbul'a geldi. Fransız 
Hastanesi'ne yatırılan Ziya Gökalp, hekimlerin bü .. 
tün ihtimamına rağmen, o yıl, yani 1924'te hayata 
gözlerini yumdu. Çemberlitaş'ta, Sultanmahmut 
Türbesi etrafındaki kabristanda toprağa verildi. Di
yarbakır'da oturduğu ev ise, kendi adına bir müze 
haline getirildi. Şimdi bu müze Diyarbak ır'ı ziyaret 
edenlerin mutlaka uğradıkları bir fikir ve kültür 
yuvasıdır. 

Ziya Gökalp, bilimsel çalışmalarıyle memleket· 
te az da olsa uyanık bir kuşağın yetişmesine ve 
kendisinden sonra üniversite eğitimini yürütmesine 
yol açmıştır. Yeni Mecmua, Türk Yurdu gibi dergi· 
lerdc yazdığı yazılar onun bir sisteme varma çaba· 
sını gösterir. Dilde, ekonomide, güzel sanatlarda, ah· 
lakta, siyaset ve felsefede Türkü ve· Türkçeyi esas 
alarak kurtuluş yollarını gösterdi. Tesiri, on yıl için
de büyük bir sadeleşmeye yönelen dilde görüldü. 
Sanatta ve edebiyatta görüldü: milli müzik, milli sa· 
nat akımları gelişti. Ömer Seyfettin, Halide Edip, Re
şat Nuri gibi yazarlar, Yahya Kemal gibi şairler güç
lerini onun «Türkçülüğün Esasları»ndan almışlardır. 

Ziya Gökalp, tombul, ablakça yüzli.i, düşük bı· 
yıklı, badem gözlü bir adamdı. Uygur minyatürleri
ne benzerdi. Konuşması yavaş ve sakindi. Düşüne 
düşüne söyler, ama karşısındakileri mutlaka tesir al
tına alırdı. Çünkü her söylediği akıl ve mantığa ol· 
duğu kadar bilimsel gerçeklere de uygun görünür· 
dü. Verdiği dersler, herkese açık olur, büyük ilgiyle 
takip edilirdi. Ziya Gökalp, bunlardan bilhassa «Türk 
Medeniyet Tarihi»ne büyük önem veriyor ve bu ese
ri, mutlaka bitirmek istiyordu. Fakat tamamlayama· 
dan aramızdan ayrıldı ... 



ZIYA GÖKALP 



Maresal , 

Fevzi Çakmak 
1816 .. 1950 

BUYUK asker, cumhuriyet ordunıuzım Atatürk'ü
müzden sonraki tek mare.~ali. İslanbııl'da, Cihan
gir'de doğdu .. 1sker lıır ailenin çocıı(Judıır. So(Juk
çeşme Askeri RüJtiyesi. Kulelı l ciaclısinde okuduk· 
ta11 sonra 11191/'cie /;urmay yüzbaşı o/anık tahsı lini 
tamamlaclı. Ordunun çeşılli kademelerinde görev 
aldı. müteaddit savaşlara girip çıktı. Sakarya zafe
ri ıle mareşal riitbesinı aldı. 1.9./4 yılına kadar GP
nelkıırmoy Başkanlığı görevindeydi. 1950'de öldii. il 

1 IR a•k°' çowğu ;& Bab"" M;,.lay Som Bey' 
di. Çakmakoğulları'ndan Sırrı Bey'in üç oğlu da onun 
yolunda yürümüşlerdi. Biri Manastır'da, diğeri Ça
nakkale'de şehit düşmüştü; bu kardeşlerin uçun
cüsünün adı Fevzi idi. Kurmay yüzbaşı rütbesiyle 
kahraman ordumuz saflarına katıldığı zaman önce 
Erkanı Harbiye Dördüncü Şubı>si'ne atandı, sonra da 
Rumeli'ye tayini çıktı. Balkanlarda geçen sekiz yıllık 
bas"'rılı hizmet sonunda albaylığa yükseldi Çakmak
oğullarından Fevzi Bey. 1908'de Hürriyet ilan edil
diği zaman Taşlıca Mutasarrıfı ve 35'nci fırkanırı ku
mandanı idi. Ancak gülünç bir iddia ile, a lbaylığa 

terfiinin bir «Saray iltiması» olduğu ileri sürülerek 
rütbesinden iki yıldız geri alındı. Bu düpedüz bir 
haksızlıktı. Fakat Fevzi Bey mert bir asker ve olgun 
bir insandı, uğradığı bu haksızlık karşısında dahi bir 
infial göstermedi. 

Fakat haksızlıkla elinden alınan yıldızlarını pPk 
kısa bir zamanda yine alnının teri ile geri almasını 
bildi. 191 O yılında Kosova Kolordusu Kurmay Baş

kanlığına, kısa bir süre sonra da Garp Kolordusu 
Kurmay Başk~rılığına tayin edi ldi. Balkan HarbindP. 
Vardar Ordusu Erkanı Harbiye Harekat Şubesi Mü
dürlüğü görevinde idi, harpten sonra merkezi An 
kara'da bulunan Beşinci Kolordu Kumandanlığına 
getirilirken rütbesi büyümüş ve adı da Fevzi Paşa 

olmuştu ... 
Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Fevzi Pa

şa , emrindeki kolordu ile Çanakkale'nin savunması
na katıldı. Oradan İkinci Kafkas Kolordusu· Kuman
danlığına tayini çıktı. Koca bir ömür harp savaş la

rında geçiyordu. Balkanlar'dan Kafkaslar'a kadar 
uzayan bu savaş hayatı daha sonra Suriye'de devam 
etti. Burada ferikliğe (Korgeneralliğe) terfi etti. 

Mütarekeyi müteakip İstanbul'a tayini çıkt ı. Bir 
·süre İstanbul Büyük Erkan ı Harbiye Reisliğinde bu·· 
lunduktan sonra 1920 y ıl ı başlarında Harbiye Nazır

lığına getirildi. Böylelikle Salih Paşa'nın kurduğu 

hükümette kısa bir süre Nazırlık da yapmış oldu. Bu 
makamı işgal ederken, Anadolu'ya askeri eşya ve 
cephane göndermek suretiyle Milli Mücadele'ye bü
yük katkılarda bulundu. Bu milli harekat aleyhinde 
şiddetli tedbirler almak üzere iktidara getirilen Da
mat Ferit Paşa kabinesinin kurulmasından önce 

Harbiye Nazırlığı görevinden ayrıldı. Doğruca An
kara'ya giderek milli harekete katıldı. 

1920 yılı nisan ayında Ankara'ya gelen Fevzi 
Paşa, bir ay sonra Ankara Hükümetinin Milli Mü
dafaa Vekilliğine getirilirken Vekiller Heyetine de 
reis oldu. 

ikinci lnönü Zaferini müteakip orgeneral rÜt· 
besi verilen Fevzi Paşa 1921 yılında Erkanı Harbiye 
Reis Vekili oldu. 1922 yılı temmuz ayına kadar on 
bir ay süre ile bu vazifede ve Vekiller Heyeti Reis
liğinde kaldı. 

Sakarya'da kazanılan büyük zaferdeki üstün 
hizmetlerinden ötürü Birinci Ferik (Orgeneral) Fev
zi Paşa, Türkiye %yük Millet Meclisi'nin kararı ile 
Müşir (Mareşal) rütbesini aldı. 

Kahraman ordumuzun Büyük Atatürk'ten son
raki tek mareşali olmuştu. 

Büyük zafer ve cumhuriyetin ilan ı nı müteakıp 
Genelkurmay Başkanı oldu Mareşal Fevzi Çakmak. 
Yalnız kahraman ordunun değil, bütün bir milletin 
en sevip saydığı bir insandı da. Benliğini saran en
gin tevazu, sürdüğü alabildiğine sade ve tertemiz 
özel hayatı ona ayrı bir özellik vermekteydi. Bir sem
bol, bir bayrak olmuştu milletin kalbinde. 

12 ocak 1944 günü yalnız binbir şan ve şerefle 
dolu askerlik yaşantısının değil, hayatının da en ha
zin gününü yaşadı Mareşal Fevzi Çakmak. O gün, 
emekl iye sevkedilmişti. 55 yıl sırtında şerefle taşı
dığı üniformasına veda günüydü o gün ... 

Genelkurmay Başkanlığı görevine ve vücudu
nun bir parçası olmuş buluna·n üniformasına veda 
etti. Bir süre evinde sakin bir hayat yaşadı. Memle· 
ket çok partili bir devreye girince, o sıra larda te
şekkül etmiş bulunan Millet Partisi'ne intisap etti... 
Demokrasi mücadelesine katıldı. ' 

Sembolleşm iş insan, büyük asker Mareşal Fevzi 
Çakmak, 10 nisan 1950 günü lstanbul'da hayata göz
lerini yumdu. Vefatı memlekette öylesine içten ko
pup gelen büyük bir üzüntü yaratmıştı ki, İstanbul 
Radyosu'nun müzik neşriyatını kesmemesi yüzünden 
radyoevi önünde iki gün süre ile büyük nümayişler 
yapıldı. Ve cenazesi, 12 nisan 1950 günü, mahşeri 
bir kalabalığın da iştirakiyle kaldırıldı. Eyüpsultan 
kabristanında toprağa verildi. 





Enver Pasa • 

1881 • ı 922 

OS MANLI Jmparatorluğu'nun son devrinin en 
önemli bır kişisı ve ittıhat Terakki'nin i leri gelen 
bir simasıdır. Türkiye'yi Birinci Dünya Savaşına 
sokan kışı olarak da tanınır. /stanbul'da dogdu. 
1903 yılında kurmay yüzbaşı olarak Harbi ye'den 
çıktı. Bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne 
dahil oldu. Harbiye Nazırlığı yaptı. Harbi müteakip 
bazı arkactaşlarıyle Almanya'ya gitti. oradan T ür
kistan 'a geçti. Bolşeviklerle yapılan savaşta öldü. il 

A Dl tarihe, Osmanh lmp.,atorl uğu'nu Bôrlnd 
Dünya Savaşı'na sokan · kişi olarak geçmiştir. O ta
rihlerde Harbiye Nazırlığında bulunan 33 yaşındaki 
Enver Paşa'nı n, bu emrivakisine Dahiliye Nazırı ve 
iktidardaki ittihat-Terakki Fırkasının lideri Talat Paşa 
ile Bahriye Nazırı Cemal Paşaların boyun eğmek zo
runda kaldıkları bir gerçektir. Nitekim Meclis-i Me
busan (Millet Meclisi) da, Ayan (Senato) da, Sad
razam Prens Said Halim Paşa da, Heyeti Vekilenin 
(Bakanlar Kurulu'nun) diğer üyeleri de, hatta Pa
dişah Sultan Reşat da Türkiye'nin harp ilanından an
cak harbe girildikten sonra haberdar olmuşlardı. Ha
beri Oolmabahçe Sarayı'nda öğrenen 70 yaşındaki 
Padişali S.ultan Reşat'ın hayret ve teessürden dili tu
tulmuş,' 'feniköy'deki yalısında harp haberini alan 
Sadrazam Prens Said Halim Paşa da derhal istifaya 
kalkışmıştı . 

Şüphesiz ki Enver Paşa'nı n niyeti, Türkiye'nin bu 
harp sonıJcu mağlup ve yıkılmış bir hale gelmesi de
ğildi. Müfrit bir Alman taraftarı olan Enver Paşa, Al
manların zafe rine muhakkak nazarıyle baktığı için, 
bu harpte onlarla müttefik olmakla Türkiye'rıin de 
büyük istifadesi olacağına inanıyordu . Böylelikle son 
ıamanlarda kaybedilen birçok toprakların yeniden 
Osmanlı imparatorluğu sınırları için e alınacağı dü
şühcesinde idi. 

Enver Paşa'nın bir emeli de Rusya'nın mağlup 
olmasıyle Kafkasya ve Türkistan 'daki Türkleri de Os
manlı toplumuna katmaktı. 

Savaşta her şeyin Almanya - Avusturya - Ma
caristan aleyhine dönmeye başladığı bir sırada, Al
manlara karşı olan aşırı tutkusu nedeniyle bunu gö
remediğinden, onların sa.~ında harbe katılma basi
r•tsizliğini göstermişti Enver Paşa. 

Enver Paşa, 1903 yılında kurmay yüzbaşı olarak 
ordu saflarına katıldıktan kısa bir süre sonra SPla
nik'te kurulan ittihat ve Terakki örgütüne dahil ol
muş ve ordu vasıtasıyla sarayı sıkıştırıp meşrutiyPti 
ilin ettirebilmek için girişilen harekette en önemli 
rollerden birini oynamıştı. «Talat - Enver - Niyazi» 
üçlüsünün bir parçası olan Yüzbaşı Enver Bey, arka
daşlarıyle dağa çıkm ış lar ve halkın nazarında bir 
«Hürriyet kahramanı» olmuşlardı . Neticede İkinci 
Meşrutiyet ilan edilmiş ve ittihatçılar adıyle anılan 

bu cemiyet mensupları birden ön plana geçiver· 
mişti. 1913 yılında Harbiye Nazırı Mahmut Şevket 
Paşa'nın bir suikaste kurban gitmesiyle paşalığa terfi 
eden Enver Bey Harbiye Nezaretinin başına geçmişti. 

Hemen ertesi yıl Şehzade Süleyman Efendi' 
nin kızı Naciye Sultan ile evlenerek saraya damat 
olan Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın durumu bir bt 
daha kuvvetlenmişti. Belki bunun da etkisi iledir ki, 
Enver Paşa'nın davranışlarında bundan sonra b;m 
basiretsizlikler görülmeye başlamış; 1914 yılında, 

devleti şuursuzca 1. Dünya Harbi' ne sokan kişi olarak 
itham edildiği gibi Sarıkamış mağlubiyetinin mesu
liyeti de onun üzerine yıkı lmıştır. İkinci Meşrutiyet 
öncesinin gözde siması Binbaşı Enver Bey 1914'den 
scınraki karanlık günlerin baş sorumlusu halini al· 
mıştı. Bunu, ünlü şair ve yazar Süleyman Nazif ~u 
sözüyle en veciz şekilde ifade- etmişti: «Enver Pa
şa, Enver Bey' i katletti!» 

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başta Talat Pa
şa olmak üzere bazı arkadaşlarıyle birlikte Alman· 
ya'ya giden, bazı iddialara göre ise ccTürkiye'den ka· 
çan harp mesulleri» arasında bulunan, Enver Pasa 
orada kısa bir süre kaldı. 

Almanların safında Türkiye'yi harbe sokarkı>n 

düşündüklerinin ilk kısmı, ağır yenilgi yüzünden ta
hakkuk edememişti. Kaybedilen toprakların değil 

yeniden geri alınması, bilakis elden pek c;ok vatan 
parçası kopup · gitmişti. Onun diğer emeli ise Kaf· 
kasya ve Türkistan'daki Türklerin Osmanlı toplumu· 
na katılması ıdi. Bunu tahakkuk ettirebilirse, 1. Cihan 
Savaşı'ndaki hatasını telafi edebilecekti hiç değilse. 
Bu emelle Almanya'dan Türkistan'a geçti. 

4 ekim 1921 günü yanında birkaç güvendiği ar. 
kadaşı olduğu halde Buhara'ya giden Enver Paşa, 
orada Bolşevik Rusya'ya karşı ayaklanan Türkistan· 
lıların arasına katıldı, daha doğrusu başlarına geçti. 
«Yeni Turan» yolunda «Moskof» ile amansız bir mii· 
cadP.leye giriştiler hep birlikte. 

Tam on ay sürdü bu yaman mücadele. Bir bay. 
ram sabahı olan 4 ağustos 1922 cuma günü Abcierı 
mevkilnde Ruslarla yapılan bir c;ete harbi sırasında 
Derviş isimli atının üzerinde yalın kılıç döğüşe döğü· 
şe Moskofları kovalarken kalbinden vurularak şı· 
hit düştü. 





ATATÜRK 
1881 - 1938 

BÜYÜK kurtarıcımız Mu11tafa Kemal ATATÜRK 
1881'de Selanik'te do~du. Babası Ali Rıza Efendi. 
annesi Zübeyde Hanımdır. Askeri öwenimini 1904'· 
te tamamladı ve kurmay yüzbaşı olarak, orduya 
katıldı. 34 yaşında general «mirliva» oldu, Anad~ 
lu'da, Türk Ulusu'nun başına geçerek, büyük Kur· 
tuluş Savaşımızı başardı. Türkiye Cumhuriyeti'ni 
kurdu. Bütün dünyaya, bir ulusun nasıl yoktan 
var olabileceUini gösterdi. 57 yaşında ve/at etti. il 

HATIRASI, her Türk'ün gönlünde anot gôbô 
yükselen, hayatı, tarihimizin en şanlı sayfalarıyla do
lu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılın
da, Selanik'te doğdu. Babası, Gümrük ldaresi'nde 
memur Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdı. 

Bir başak demeti örneği altın sarısı saçları, çelik 
gibi parlayan mavi gözleriyle küçük Mustafa, daha 
okul sıralarındayken, diğer çocuklardan çok farklı 
olduğunu göstermişti. Bu yüzden, Askeri Rüştiye'de 
bir öğretmeni «İkimiz de Mustafa'yız. İsimlerimiz ka
rışıyor. Bundan sonra sen Mustafa Kemal olacaksın,. 
d iyerek O 'na bir de <cKemal» adını verdi. Böylece 
Dünya Tarihi'ne Mustafa Kemal olarak geçen Ulu Ön
der, Sakarya Zaferi'nden sonra Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nin kararıyle «Gazi» ünvanını aldı. So
yadı kanunu çıktıktan sonra, gene Meclis, O'na ve
rilecek en uygun soyadını kabul etti: Atatürk ... 

Askeri öğrenimini 1904'te, «Kurmay Yüzbaşı» 
olarak tamamladı. Devrin müstebit hükümdarı il. 
Sultan Abdülhamit'e ve onun kötü idaresine karşıy
dı. Bir görevle Şam'a gönderildi, böylece lstanbul'
öan uzaklaştırılmış oldu. 
· Mustafa Kemal, Türk ulusunun acı bir sona 
'doğru nasıl sürüklendiğini görüyor ve yurdumuzu 
kurtarmak için büyük planlarını daha o günlerde 
hazırlıyordu. Nitekim Suriye'de gizli ve ihtilalci bir 
cemiyet kurdu. Bir süre sonra Selanik'e geçti. Ora
da, «ittihat ve Terakki»nin çalişmalarına katıldı. 

Çok geçmeden patlak veren Birinci Dünya Sa
vaşı, Mustafa Kemal'e de yeni ve güç görevler yük
lemişti . Nitekim, Büyük Gazi Anafartalar'da göster
diği üstün kahramanlıkla, adını Türk Tarihi'ne «Ana
fartalar Kahramanı» olarak yazdırdı. Bu zaferden 
sonra, rütbesi miralaylığa yükseltildi. Düşman 
eanakkale'den çekildikten sonra, Miralay Mustafa 
ı<emal, Kafkas Cephesi'ne de gönderildi ve henüz 
34 yaşındayken general (mirliva) oldu. Bu sırada 
Osmanlı Hükümeti, Mondros Mütarekesi'ni imzala
dığı için, yeni görevinde, adeta eli kolu bağlı kalan 
büyük insan Türkiye'nin artık bir batağa saplandığı
nı görüyor, içi kan ağlıyordu. Gece gündüz, benli
ğini saran tek düşüncesi vardı: Vatanı kurtarmak .. 

İstanbul'dan «Bandırma» vapuru ile yola çıkan 
Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a 

ayak bastığı gün, artık bir devir kapanıyor, bambaşka 
bir devir açılıyordu. Mustafa Kemal Paşa, hızla faali
yete geçerek, önce Erzurum Kongresi 'ni, sonra Sıvas 
Kongresi'ni topladı. O sırada, lstanbul düşman çiz
mesine boyun eğmiş, Osmanlı Meclisi Mebusan'ı 
dağıtılmış, ordunun elinden silahları alınmıştı. 

İşte o çetin günlerde, büyük kurtarıcımız Sivas. 
tan Ankara'ya geçti; kısa bir süre sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'ni topladı. Çünkü Anadolu, ar
tık lstanbul'da, düşmanın oyuncağı haline gelen ve 
iflas eden Osmanlı idaresini reddetmişti. Kendine, 
kendi içinden ve kendi gücüne dayanan bir yönetim 
şekli arıyordu. Evet 23 Nisan 1920'de büyük tören
le açılan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi, artık mil
letin kaderinde söz sahibi idi. Böylece bugünkü genç 
Türkiye'nin temeline ilk harç konuldu. Artık büyük 
Kurtuluş Savaşı'mız başlayacaktı. 

Anadolu, her ferdiyle bu savaşa hazırdı. Artık 
bir destan başlayacaktı. Bu destan 9 Eylül 1922'de 
düşmanı fz.,,ir'de denize döktüğümüz güne dek 
sürdü. işte o günler, Dumlupınar'dan Sakarya'ya 
kadar, nice nice büyük kavgalarla ve mehmetçiğin 

peşpeşe kazandığı nice nice büyük zaferlerle Türk 
Tarihi'nin altın harflerle yazılı sayfalarıdır. 

Evet nihayet, vatanımızın üstündeki kara bu
lutlar dağıldı. Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Şimdi de 
sıra, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın adını yıl· 
larca önce düşündüğü ve o güne kadar kutsal bir 
sır gibi sakladığı Cumhuriyet'in ilanına gelmişti. 29 
Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edildiği gün, Türk 
Tarihi'nin en önemli dönüm noktası oldu. Ve o gün 
bütün dünya «Bir milletin nasıl yoktan var olabile
ceğini» büyük bir örnek ve ibretle gördü. işte genç 
Türkiye için, savaştan barışa uzanan, devrimden dev
rime ulaşılan pırıl pırıl aydınlık, ışık dolu bir yol 
o tarihte başladı. Bu yol, modern Türkiye'yi yaratan 
yol, yani Atatürkçülük yolu oldu. Ulu Önder, bir in
san ömrüne sığmayacak kadar büyük işleri başarmış, 
fakat kendini, milletine adarken artık yorgun düt
müştü. Kendisinden çok şeyler beklenilen çağda, 57 
yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Bugün O, Anıtkabir'de ebedi uykusunu uyur
ken, adı, tek bir ülkü, tek bir ruh olarak hepimizin 
kalbinde meşale gibi parlar ... 



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 



•• •• 

ATATURK'UN 
GENCLiGE 
HİTABESi 

EV TÜRK GENÇLiGi! Birinci vazifen, Türk İstiklalini , 
Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek· 
tir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli bu· 
dur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. istikbalde 
dahi , seni bu hazinenden mahrum etmek istiyecek, da· 
hili ve harici bedhahlarm olacaktır. Bir gün, istiklal ve 
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye 
atılmak için, içinde bulunacağm vaziyetin imkan ve şera
itini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait 
bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine 
kastedecek düşmanlar , bütün dünyada emsali görülme· 
miş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile 
ile aziz vatanm bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersa
nelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleke· 
tin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şera· 
itten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin 
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hat· 
ta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri 
şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tev· 
hit edebilirler. Millet, fakrü zaruret içinde harap ve bitap 
düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbalinin evladı! İşte, bu ahval 
ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriye
tini kurtarmakt1r! Muhtaç olduğun kudret, damarlarmda· 
ki asil kanda mevcuttur. 





............................... 1..-ııiııım ...... ~ 

lbrahim Çalll 
t 8U2 - 1 ~Hm 

BÜYÜK Türk ressamı. Çal kasabasında do~du, Js
tan~ul'da ôldü. Küçük yaşta memleketinden ayrıl
dı. lstanbul'da kendisine yardım eden Şeker Ahmet 
Paşa tarafından Akademi'ye yerleştirildi. 1910'da 
orayı bitirince Paris'e gönderildi. Dört yıl kaldı ve 
Cromon'un atelyesinde çaiıştı. Savaş patlayınca is
tanbul'a dônerek Akademi'ye öğretmen oldu. 1947' 
ye kadar bu gôrevde kaldı. Yaş haddi dolayısıyle 
emekliye ayrıldı. 1960'da, 78 yaşında vefat etti. il 

BU usta sanatçının lstanbul'a gelôşô ve Akade
miye girişi başlı başına bir maceradır. Çal'dan çıktı
~· zaman kemerindeki altınları, Çemberlitaş'ta kal
dığı han odasında, daha ertesi sabah çaldırdı. Han
daki kahve ocağına çırak olarak girdi. Bir müddet de 
ayakkabı boyacılığı yaptı. Ama lzmir Mülki ldadi
sl'nde, yani sivil ortaokulunda okuduğu için sonun
da, o zaman Sultanahmet'te cezaevinin yanında bu
lunan Adliye'ye katip oldu. İyi bir tesadüfle ondaki 
resim istidadı Şeker Ahmet Paşa'nın dikkatini çekti. 
1906'da lbrahim' i Sanayi-i Nefise-i Şahane'ye, yani 

·· Akademiye alcıhlar. lbrahim, çalışkan, zeki ve istidat
lıydı. Yalnız bir kusuru vardı: Burnunun dikine git
mek ... Ruhu özgürdü adamın. Bu yüzden onu bir yıl 

, . geç mezun ettiler. Ama, yine de bilgisini artırsın 
diye, koruyatak Paris'e yolladılar. Çallı lbrahim, Pa
ris'te kaldığı. yıllar süresince Fransızca öğreneceğine: 
«Arkadaş, ben Türk evladıyım!» diyerek kaldığı ote
lln sahibi kadınla gittiği kahvenin garsonuna yeteri 
kadar /ür-kçe öğretmeyi tercih etti. 

Paris'te Cromon gibi son derece akademik ça
lışan bir ressamın atelyesinde bile, lbrahim «Empres
yonist» tekniğine göre resim yapabiliyordu. Etrafın
daki değişiklikleri gören bir insandı. Ama lstanbul' 
dan geldiği için »Kübizm» gibi aşırı görüşler henüz 
onu etkileyei'lıemekteydi. 

Birinci Dynya Savaşı patlayınca lstanbul'a dön
mek zorunda kalan İbrahim Bey, mezun olduğu oku
ta öğretmen tayin edildi. O tarihten sonra da bir da
ha, yaş haddinden emekliye ayrılıncaya kadar bu 
görevi bırakmadı. Atelyesi, yeniliklere açıktı. Cum
huriyetin ilanından sonra açılan ilk Galatasaray Ser
gisinde açılış nutkunu o söylemişti. Gazi'nin Ham
dullah Suphi Tanrıöver tarafından okunan teb~ik tel
grafı, sanki Çallı'ya bir cevaptı. Ondan sonra yılda 
bir Galatasaray Lisesi salonlarında sergi açmak adet 
oldu. 1924' teki sergiye Çallı, Milli Mücadele'yi can
landıran, zeybekleri tasvir eden büyük kompozis
yonlarla katılmıştı. Ama eski bir öğrencisi: «Yalnız 

Çallı dört tane çiçek resmi teşhir ediyordu. Bunları 
o zaman, belki bu yıl atelyesinde bahar var, bu çi
çekler döküldükten sonra Çallı'nın olgun meyvaları
nı bekleyebiliriz diye karşılamıştım, ama o zaman· 
dan beri Çallı bize bir armut bile vermedi» demişti. 

Oysa ressam, tabii, armut ağacı değildi. Nitt
kim Edgar Degas'nın atelyesinde, klasik bir kompo. 
zisyonun yanında küçük bir armut resmini görenler 
kendisine bunu ne diye astığını sordukları zaman 
Degas: «Cezanne'ındır, bazan bir armut bile resim 
olarak bir şaheseri öldürebilir» cevabını vermişti. 

lbrahim, 1934'ten sonra, soyadı kanunu çıkına 
kendisine verilen lakabı, soyadı olarak kabullendi vı 
Çallı lbrahim diye anılırken lbrahim Çallı oldu. Ze
kası ve zehir gibi nükteleri bütün canlılığını muha
faza ediyordu. 

içkinin yasak olduğu yıllarda bir gece geç va
kit, Taksim'de yürürken Çallı'nın çakırkeyf olduğun
dan şüphelenen polisler, onu karakola davet etmi1-
lerdi. Nöbetçi komiser «Adıfl ne?» diye sorunca res
sam, sadece «Çallı» demişti. ccNe iş yaparsın?» diye 
sorduğu zaman da «Profesörüm» cevabını vermişti. 

Adres olarak da o zaman Güzel Sanatlar Akademisi' 
nin bulunduğu yeri gösterip de «fındıklı Sarayı 'ndaı 

cevabını verince, nöbetçi komiser, sanatçıyı getiren 
memura dönmüş ve «Ne sa rhoşu yahu, bu zavaHı 

delinin biri, salıverin gitsin» diye yakasını bırakmıştı. 
Sanatçı her yıl, ortak açılan sergilere katı· 

lıyordu ama hiç kişisel sergi açmamıştı. Bunu, ölü· 
münden bir yıl sonra, Ankara'daki Türk - Amerikan 
Derneği'nde kızı Belma Çallı yaptı. 

1947'de emekliye ayrıldığı zaman: «Sanatkar 
emekliye ayrılmaz. Bu, sen artık resim yapamıyor
sun demektir. Böyle düşünenler atelyeme gelsinler, 
resim yapıp yapmadığımı görsünler» diye feryat et· 
ti ama, kimseye sesini duyuramadı. Bununla bera
ber, Çallı, o tarihten sonra da verimli çalışmalar yapr 
mıştır. Şöhreti portre ressamlığında olmakla beraber 
manzara ve natürmortları da daimi bir tazelik ve h• 
yecan görüntüsündedir. Bilhassa çok serbest tuşları, 
fırça sürüşleriyle benzerlerinden ayrılır. Öğrenci!• 
rine tesir etmekten daima dikkatle kaçınmış olan sa
natçı , bazı arkadaşlarını taklit denecek derecede tt
siri altına almıştır. 

lbrahim Çallı'nın günümüze kalan en öne 
eserleri arasında Resim ve Heykel Müzesi'nde buı. 
nan ve maalesef, canlı modelden çalışma imkanı ~ 
lamadığı için, fotoğraftan yaptığı büyük Atatü 
portresiyle, ismet lnönü'nün portresi başta gellr. 





............................. -..... ~ ........... 

Kazım Karabekir 
. 

1882. 1948 

TSTANBUL'DA do(Jmuştur. Babası Mehmet Emin 
Paşa 'dır. J905'te kurmay subay olarak orct.uya 
girmı.,. 31 Mart qericııik isyanını baatırmaya katıl· 

mıştır. Çeşitli cephelerde bulunduktan sonra Millf 
Mtlcadele'de Şark Orduları Komutanı oldu. Kur
tuluştan sonra Edirne Milletvekili olarak M eclis'e 
girdi. 1924' te generallikle Ordu Mü/ettişliDinden 

çekildi. «Terakkiperver Fırkaıının Meclis'te baş
karı lı(Jını yaptı. 1927'de emekli oldu. 1948'de llld1l. il 

K ARABEKIR Paşa'nın en büyük hareketô, Mus
tafa Kemal Osmanlı Ordusu'ndan çıkarılmış, Padişah 

tarafından idama mahkum edilmiş olarak Erzurum'a 
geldiği, hatta rütbesizliğinden dolayı yaveri bile 
kendisini terkettiği sırada kolordusuyle onun emrine 
girmiş olmasıdır. Mustafa Kemal' in davasına inanı

yordu ve doğu cephesinden emin olmasını istiyor
du. Bunu temin de etti ve başarılı harekatından do
layı Erme nistan Fatihi unvanını kazandı. 

Ancak savaş ilerledikçe işlerin Ankara'dan yö
netilmesi Kazım Karabekir' i terkedildiği, bir kenara 
itildiği hissine sürükledi. Mütemadi şifrelerle duru
mu soruşturuyor, kendisinin fikrine başvurulmadığı 
halde, askerlik disiplinine tamamiyle aykırı olarak 
düşüncelerini Ankara'ya bildiriyor, hükümet yöneti
mine müdahale ediyordu. Hatta bir aralık, Erzurum 
milletvekili ve Adliye Vekili Celalettin Arif Bey'e 
uyarak «Bağımsız Eyalat-ı Şarkiyye» hükümeti 
kurma fikrine kapıldığı şüphesini bile uyandırmıştı. 

Kazım Karabekir Paşa çok temiz, dürüst, mert ve 
saf bir askerdi. iyi niyetinden hiç kimse şüphe ede
mezdi. Bu sebeple, yerli yersiz müdahaleleri dikka
te alınmayınca güceniyordu da . Kendi başına da ol
sa, müspet işler' gördüğü muhakkaktır. Ermenilerin 
öldürdükleri ailelerden toplanan altı bin yetimi okut
mak üzere Darül'eytam' lar kurması, bunları giydirip 
okutması, sıfat ve makamıyle dengeli olmasa bile 
çocuk ve okul marşları yazarak bunları kendisi bes
telemesi, zamanın mizah gazetelerinde karikatür ko
nusu da olsa, aslında verimli, sosyal çalışmalardı . 

Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Başkomutan 
Enver Paşa'yı: 

- Mademki savaş ilanı düşünülüyor, o halde 
Genelkurmay'daki Alman subaylarını uzaklaştırın! 
diye sıkıştıran Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'e 
karşı da bu tutumunu değiştirecek değildi. Mustafa 
Kemal ise, kendisinin Milli Mücadele'deki payını ga
yet iyi bildiğinden, tatbik etmese bile tavsiyelerini 
hoş karşılamıştı. Ancak, onun, Rauf Bey, Ali Fuat 
ve Refet Paşalarla bir olarak girdiği tertibi affetme
miştir. 26 Ekim 1934'te Ordu Müfettişliğinden istifa 
ederek Meclis'e dönmek istediğini bildiren Karabe
kir Paşa'yla, Ali Fuat Paşa'nın aynı maksatla müfet
tişlikten 30 Ekimde istitası ve mebusluğu bırakmak 

isteyen Refet Paşa'nın istifasının , Rauf Bey ta· 
rafından geri aldırılması Atatürk'te bir komplo ha· 
zırlandığı fikrini uyandırmıştı. Tam o sırada lngilte· 
re'nin verdiği bir üUimatom, savaş tehlikesini orta· 
ya atmıştı . Atatürk ·böyle bir zamanda orduların ba~
sız bırakılmasını uygun görmediğinden Meclis' i fev· 
kallde toplantıya çağırdı. Beş kolordu komutanıyle 
Mareıal Fevzi Çakmak'ı mebusluktan istifa ettirerek 
genelkurmaya ve kuvvetlerin başına gönderdi. Böy. 
lece hükümet, orduya h3kim duruma geçmiş bulun
du, Meclise girmiş bulunan Kazım Karabekir ve Fuat 
Paşalar dışarı çıkarılarak yeni müfettişe devredince· 
ye kadar görevleri başına gönderildi. Bu suretle bir 
darbe ihtiman önlenmiş oldu. 

Şüphesiz, komutan olarak Kazım KMabekir Pa· 
şa, savaş alanında ve harekat sırasında, Ermenistan 
fatihi unvanını hak edecek derecede başarılıydı. 
Ancak siyaset hayatında aynı başarıyı gösterememit 
olması, birtakım haksızlıklara uğradığına inandırarak 
kendisini küstürmüştü. Milletvekilliği sırasındaki tu· 
tumu, ciddi çalışmalar yerine politika oyunlarına ka· 
tıfması, Mustafa Kemal' in sağlığında daha ileri mev
kilere geçmesini önlemiştir. 

Ancak Atatürk'ün ölümünden sonra, lstanbuY 
dan milletvekili seçilerek Meclis'e girdi ve Meclis 
Başkanlığı'na getirildi. 

Karabekir, orta boylu, tıknaz, hareketleri yumu· 
şak, konuıması ağır, sesi güzel ve güzel sanatlara 
kabiliyeti olan bir insandı. Ahlakı itibariyle daima 
emrindekilere örnek olmuştu. Eğitim alanında da is
tidadını, yaptıklarıyle ispatlamıştı. Ordudan ayrıldı6ı 
halde askerlik ruhunu hiçbir zaman kaybetmemişti. 
Kendisinden beklenmeyecek bir gurur sahibiydL 
Kurtuluş Savaşı sıralarındaki fedakarlık ve çabaları
nın , başarılarının unutulduğu, h.atta Mustafa Kemal 
tuafından unutturulmak -istendiği vehmine kapılmıt 
tı . Meclis'ten ayrıldıktan sonra Erenköy'de, tren 
yolu üterlndeki köşküne kapanmış, uzun bir zaman 
adeta sürgün hayatı yaşamıştı. Bu arada, Atatürk'ün 
Büyük Nutuk adlı eserine benzer tarzda hatıralarını 
kaleme afmış, adını da «istiklal Harbimiz» koymu 

Türk Kurtuluş Savaşı'nı bütün ayrıntılarıyla a 
latan bu hatıralar, 1960 yılında merhumun kızları ta<: 
rafından bastırıldı. 





Celil Bayar 
f 884 

TURKİYE Cumhuriyeti'nin üçüncü Cumhurbaşka
nı. Gemlik yakınındaki Umurbey'de doğdu. Orta
okulu okuduktan sonra Bursa"da banka memurlu
r,una girdt. Daha sonra ittihat ve Terakki'nin 11Reh· 
ben~ kadrosunda ve lzmir bölgesınde çalıştı. Galip 
Hoca adını takınıp imam kıyafetine girerek Yunan 
i:>galınden sonra bölgede çete hareketleriyle uğ
raştı. Cumhurivet hükümet/erınde görev aldı. İk
tısat Vekili. Başvekil ve Cumhurbaşkanı oldu. il 

1 USTAFA KEMAL, Erzurum Kongresi delege
leri arasında bulunan Mahmut Celal Bey'i «Bu za
ta dikkat ediniz» diye daima tedbir ve ihtiyatla kar
şılamış, onun kapanık durumundan ancak kendisi
ne iş Bankası Umum Müdürlüğü, İktisat Vekilliği 
gibi vazifeler verdikten sonra emin olmuştu. Celal 
Bayar'a emniyet ve itimadı , Bayar'ın bir ihtisas ada
mı olmasından ve politika görüşünde kendi direk
tifleri dışına çıkmamasından doğuyordu. Nitekim 
bu Ce lal Bayar, İnönü'den sonra, Atatürk'ün ilk ör
negını verdiği Cumhurbaşkanlığı makamını da, 
uzun mücadelelerin ardından, işgal edecekti. 

Bir göçmen ailesinin çocuğu olan Celal Bayar, 
dünyaya yayılan ününü iyi başlatmış, ama siyaset 
hayatında kısa görüşün tipik bir örneğini vererek 
Cumhvı başkanlığı makamını bir ihtilal neticesind€ 
l.uı dkınak bahtsızlığını görmüş, Yüce Divan'da yar
gılanmıştır. Ancak, yargılama sırasındaki tutumu, 
mevkiini kaybetmiş bir insanın tutumu olmadığı 
için herkes gözünde değerini yükseltmiştir. 

Bayar, akademik tahsili tam olmadığı halde asıl 
öğrenimini hayat okulunda yapmış bir bankacıdır. 

Gençliğinde çeşitli bankalardaki memurluğu sıra

sında çok çalışarak bu alanda sağlam bir ihtisas yap
tı. Nitekim, Gazi Mustafa Kemal, milli iktisat ha
yatını kalkındırmak için Türkiye iş Bankası'nı kur
durmak istediği zaman başına Celal Bey'i getirmiş
tir. Daha sonra bu bankanın uzun zaman genel mü
dürlüğünü de yapan Bayar, politika hayatına genç 
yaşta atıldığı için ittihatçılıktan gelme komitacı alış
kanlığından kurtulamamış, mebusluk ve vekillik et
tiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değil, Türkiye 
devletinin başına geçmek isteğiyle, birkaç arkada
şını alıp Demokrat Parti'yi kurmuştur. 1920'de son 
Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne Saruhan {Manisa) 
milletvekili olarak girdikten tam otuz yıl sonra bu 
emeline ulaşmıştır. 

Bayar'ın bu çabasında dikkati çeken noktalar 
vardır : ilk bakanlığı 1924'teydi: Mübadele, İınar ve 
iskan Bakanı. Aynı yılın 20 temmuzunda ise İş Ban
kasının kuruluşuna memur edilmiştir. 1932'de İkti
sat Vekili olarak yeniden kabineye girdi. İsmet lnö
nü'nün 1937'de «İzinli say ılması>' üzerine Başba
kan Vekili, istifası üzerine de. Başt?akan oldu. Em-

rinde çalıştığı sabık Başbakan, Atatürk'ün vefatı 

üzerine· Cumhurbaşkanı seçilince, Bayar, bu sefer 
de onun Başbakanı olarak kalmayı kabul etti. 

Bir Halk Partili olarak Celal Bayar'ın bu dalga
lanışı bol kabine hayatını sürdürmektense, partiden 
çekilip bağımsız hareket etmesi normaldir. Mende
res, Koraltan ve Köprülü'yle Demokrat Parti'yi kura
rak kısa zamanda teşkilatı geliştirdiler. ikinci Dün
ya Savaşı'nı güçlükle tarafsız atlatan İnönü devri hü
kümetlerinin bir türlü önleyemediğ i iktisad i buhran
lar, Demokrat Parti'nin gelişimini hızlandırdı. Halk, 
bu partinin vaatlerine inanmaktan çok, ötekinden 
bezdiği · için onları destekliyordu. Nitekim, hadise
lerle dolu geçen 1946 seçimlerinden sonra 1950'de 
Demokrat Parti kesin zaferi kazandı ve Celal Bayar 
da, on yıl sürecek bir Cumhurbaşkanlığına getirildi. 

Ancak kısmen kendisinin sebep olduğu siyasi 
hatalar, kısmen seçtiklerinin yol açtığı suiistimaller, 
bu partiyi halkın yararına çalışan bir parti olmak du
rumundan uzaklaştırmıştı. Tüzüğü esasen Cumhurİ· 
yet Halk Partisi'nin tüzüğünden pek farklı değildi. 

Siyasi beceriksizlikler silahlı bir hükümet darbesiy
le sonuçlanınca Bayar da, on yıllık çöküntü devre· 
sinin baş sorumlusu olarak yargılandı. Bugün de ge· 
ri verilmemiş olan siyasi haklardan yoksun bırakıl· 

makla beraber, idam cezasından yaşının ileri oluşu 
sayesinde kurtulmuştu. 

Bir süre kendini unutturmasını bilen Bayar, ha· 
tıralarını yazmakla oyalandı. 1960'tan bu yana ge
lip geçen hükümetler «Yassıada MahkOmları»nın tah
liyesi kararını alınca o da evine dönmüştü. Bu ara
da oğullarından Refii Bayar'ı kaybetmişti. Ama kı· 
zı ~ Nilüfer'le torunları kendisi için yeteri kadar te· 
selli 'kaynağı olmaktaydılar. 

Siyasi hayatının muhasebesini kendi vicdanı ve 
tarih karşısında yapacağı tabii bulunan Celal Bayar, 
«Be n de Ya zdım» adını verdiği hatıralarıyle bu işe 
başlamış bulunmaktadır, Karakter itibariyle son de· 
rece sebat sahibi olduğundan altı cildi yayınlanmıs 
bulunan bu eseri tamamlamağa çalışmaktadır. 

Bayar'ın gerek Galip Hoca, gerek İzmir Mebu· 
su Mahmut Celal Bey, gerek İktisat Vekili Celal Ba· 
yar olarak bu memlekete büyük hizmetleri dokun· 
muştur. 





lsmetinönü 
1884 

ÜNL Ü detJlet adamı ve Türkiye Cumhurfyeti'ntn 
ikinci Cumhurbaşkanıdır. İzmir'de doQdu. Baba 
tarafından Malatyalı olup kliklü KürümoQlu aile
sindendir. Ana soyu ise Razgrad'lıdır. ilk öQreni
mini Sıvas'ta yaptı, daha sonra Askeri Rüştiye'yi, 
Harbiye'yi ve Harp Akademisi'ni bitirdi; kurmay 
yüzbaşı olarak orduya katıldı. Başarılarla dolu 
askerlik yaşantısının yanısıra yarım yüzyılı aş
kın bir süreden beri politika dünyasının içindedir. il 

1 NÖNO'nün politika hayah, 1908'de henüı 
kolağası iken ittihat ve Terakki' nin Edirne teşkilatı
nı kurmasıyle başlar. Meşrutiyetin ilanını müteakip 
Mustafa Kemal ile birlikte Lttihat ve Terakki'nin 
kongresinde askerlerin siyasete karışmamaları tezi
ni savunarak siyaset ile ilgisini bir süre kesti. 

Bundan sonra askerlik hayatına devam etti. 31 
Mart ayaklanmasını bastırmak için lstanbul'a gönde
rilen Hareket Ordusu'nda görev alan ismet Bey da
ha sonra Yemen'e gitti. Balkan Savaşı sırasında ls
tanbul'a döndü ve Bulgarlarla yapılan barış müza
kerelerine askeri müşavir olarak katıldı. Kafkas, Fi
listin ve Suriye cephelerinde savaştı. Kurtuluş Sava
ıı'nın başladığı günlerde lstanbul'da bulunan Albay 
ismet Bey, Atatürk'ün daveti üzerine Anadolu'ya 
geçti. Birinci Millet Meclisine Edirne Milletvekili ola
rak katıldı. 

Millet Meclisi tarafından Genelkurmay Başkan
lıöına getirilen ismet Bey kısa bir süre sonra Batı 
Cephesi Kumandanlığı görevini de üzerine aldı. Çer
kes Ethem'in bertaraf edilmesinde gösterdiği başarı
darı sonra 10 ocak 1921 günü Birinci İnönü zaferini 
kazanan kumandan oldu. Bu zaferi müteakip Büyük 
Millet Meclisi tarafından generalliğe terfi ettirilen 
ismet Paşa, 27 mart 1921 günü ikinci lnönü zaferini 
de kazanarak başarılı askerlik hayatına ölümsüz bir 
zafer daha hediye etti. 

ikinci lnönü zaferini müteakip Atatürk , kendisi
ne tarihe geçen şu sözleri tellemişti: «Yalnız düş
manı değil, milletin makOs talihini de yenmiş ol
dunuz:.,, 

lnönü zaferlerinin başarılı kumandanı ismet Pa
,a'ya cdnönü» soyadı, Atatürk tarafından verilmişti. 

Daha sonra Umum Garp Cephesi Kumandanlığ ı ' 
nll getirilen ismet Paşa, 30 Ağustos zaferini mütea
kip ferik rütbesine terfi ettirildi ve zaferi müteakıp 
toplanan Mudanya Konferansı'nda Türkiye'yi temsil 
e<i•rek Mudanya Andlaşması'na imzasını koydu. 

Cumhuriyetin ilanının ertesi günü Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından liükümeti kur
makla görevlendirilen ismet Paşa, Hariciye Vekilliği 
de uhdesinde kalmak üzere Başvekil oldu. 

31 ekim 1922 günü Hariciye Vekilliğine tayin 
edilmiş bulunan ismet Paşa, Lozan 'da .toplanan bü-

yük sulh konferansına başmurahhas olarak katılmış 
ve siyaset alanının ilk büyük zaferini bu konferans 
sırasında, siyaset dünyasının en ünlü politikacılarına 
karşı kazanmıştı. 

30 Ağustos 1926 günü «Birinci Ferik»liğe terfi 
ettikten sonra askerlik hayatını kapatarak emekliye 
ayrılan «Lozan Kahramanı» ismet Paşa bundan sonra 
kendisini tamamen politikaya verdi. 

Bu tarihten sonra on beş yıl süre ile Atatürk'e 
Başvekillik yapan ismet lnönü, bu arada kısa bir sü
re bu makamdan uzak kalmıştı. 

Atatürk'ün vefatını nı.üJeakip Tü rkiye'nin ikinci 
Cumhurbaşkanlığına seçilen lnönü, bu arada basiret
li politikasıyle Türkiye'yi ikinci Dünya Savaşı'nın dı
şında bırakmasını becererek ününü bir kez daha ulu
sal sınırların dışına taşırdı. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı 
görevini de uhdesinde bulunduran Cumhurbaskanı 
ismet lnönü, 1950 seçimlerinde partisinin seçi~leri 
kaybetmesiyle iktidcırdan düştü ve bundan sonra si
yaset hayatına «Ml..'halefet Lideri» sıfatıyle devam 
etti. 

27 Mayıs 1960'a kadar «Muhalefet Lideri» ola
rak başarılı politika hayatını sürdüren İsmet lnönü 
27 Mayıs Devrimi'ni ınüteakip Kurucu Meclis tara
fından hazırlanan yeni anayasadan sonraki koalis
yon hükümeti sırasında tekrar Başbakan olarak gö
rev aldı. 

İnönü daha sonra koalisyondan ayrı olarak kur
duğu hükümetin başında iken ve Amerika'yı ziyare
ti sırasında Meclis'te yapılan oylama sonucu iktidar
dan düşürüldü. 

O tarihten sonra tekrar cc Muhalefet Lideri» ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak siyasi 
hayatını sürdürmeye devam etti. 

ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu yana 
milletvekili bulunan ve teşrii hayatta erisilmez bir 
rekora ulasan lnönu, yarım yüzyıldan beri aralıksız 
milletvekilliği yapmakla dünya siyaset hayatında re
kor kırmıştır şüphesiz ki. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seksen sekiz yaşın
daki lideri ismet lnönü, dünya siyaset sahnesinin en 
ünlü ve en yaşlı siyaset adamlarının başında yer al
maktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 





Halide Edip 
Adı var 

1884 - 1964 

ROMANCI. Istanbul'da doğdu ve öldü. Üsküdar 
Amerikan Kız Kolejıni bıtirdikten sonra Rıza Tev
fık, Salih Zeki gibi şöhretlerden felsefe. sosyolojı 
ve matematik dersleri aldı. Çeşitli okullarda öğ
retmenlik. müfettişlık yaptı. Unıversitede Batı 
Edebiyatı dersleri verdı. Anadolu hareketlerine 
katıldı. Onbaşı ve çavuş oldu. I kinci kocası Dr. 
Adnan Adıvar'la Amerıka'ya gitti. Onbeş sene gur
bette dolaştı. J!J64 yılında 80 yaşında vefat etti. lil 

1 ALiDE Ed;p, kend;s;ne öğretmenUk e:m;ş olan 
Matematikçi Salih Zeki Bey'le evlenmişti. İlk yazı
ları ((nesir-şi ir» ha lindedir. hk romanları basit, biyog 
rafi roman larıdır. Kadın ruhunu «Handan>>da çok iyi 
anlatır. «Kalb Ağrısı», «Zeynonun Oğlun, «Mev'ut 
Hüküm» bu tipte eserlerdir. Sonra, Kurtuluş Sava
şı 'yle ilgili «Vurun Kahpeye», « Ateşten Gömlek » gi
bi sosyal amaçlı, Göka lp' ın fikirleriyle yuğrulmuş 

«Yeni Turan>> gibi romanlar da yazmıştır. 
Mütareke yıllarında, Sultanahmet Meydanı'nda-

)\J Kadınlar Birliği'nin tertiplediği büyük mitingte 
f<e1 öylediği heyecanlı nutukla h;ı lkın içine kurtuluş uğ
li,runda savaş ateşini salmıştı. Bunu hem. «Sinek li Bak
şı kal» romanında, hem «Türkün Ateşle imtihanı» ad lı 
Is hat ıralarında gayet canlı bir dilk anlatmıştır. Oysa, 

9 
o sıralarda Türkiye'yi Amerika koruyuculuğu altına 

, , sokacak bir «mandat» yönetimi taraflısıydı. Anado-
lu'ya katıldıktan sonra bu fikirleri değişmiş ve Ata
türk'ün yakınlığı ona gerçekleri göstermiştir. Ancak, 
Adnan Adıvar'la evlendikten sonra, cumhuriyetin 
ilk devirlerinde yapılanları beğenmedikleri, Ata
türk' e söz geçiremedikleri için yurt dışına _çıktılar ve 
on be~ yıl, Avrupa ve Amerika'da, Türk devrimleri
ni tanıtacak konferanslar, d e rsler verdiler. Ne . var ki, 
bunların hepsi de gerçekten övücü ve tanıtıcı olma
dığı için memlekete ancak Atatürk'ün ölümünden 
sonra dönebildiler. Yurt dışındaki çalıŞmalarının en 
güzel ürünü, Londra'da yayınlanan ccThe Da ughter 
of the clown (Soytarının Kızı)» adlı roman ı oldu. 
Daha sonra da eseri genişleterek Türkçe olarak yaz
dı: «Sinekli Bakkal» Bu eser, Yakup Kadri Karaos
manoğlu'nun «Kira lık Konak»la başlattığı çevre ro
manı tarzının dilimizde en başarılı orneğidir. 

Halide Edip Adıvar, edebiyatımızda ilk opera 
librettosu yazan kadın sanatçıdır. 191 B'de yayınla
nan ve Hazret-i Yusuf hikayesini konu edinen 
«Ken'an Çobanları», daha sonra bestelenmiştir. 

Hikaye ve romanlarının · en önemli niteliklEU"i 
heyecanlı, sürükleyici bir üslupla yazılması, gözlem
lerinin gerçekçi ve doğru olması, kompozisyon sağ
lamlığıdır. Kadın karakterleri birbirine benzer : lıep 
aynı kuvvetli k işiliği o lan kadını ele almıştır ki bu da 
tamamiyle kendisinin portresidir. Yalnız, üslubu ol
dukça düzens!zdir. Yazdıklarını bir daha okumadığı-

nı, kendisi söylemektedir. Daha 1918'de, Ruşen Eş· 
ref Ünaydın 'ın «Diyorlar ki» isimli anketine verdiği 
cevaplarda Fazıl Ahmet Aykaç, onun için şu doğru 
teşhisi koyuyordu: 

cc Halide Hanım, sizi vaat ettiğ i güzel bir man· 
zaranın karşısına götürüyor. Fakat oraya kadar ayak· 
larınız ve ayakkabılarınız sağlamsa yürüyebilirsiniz. 
Çünkü yol o kadar taşlı, o kadar çapraşık, o kadar 
dikenli ki. Üslup gayet karışık, fakat arkasında yeni, 
uyanık bir ruh var. Nasıl söyleyeyim? Halide Ha
nım'ın kitapları lezzetli, ama kılçığı bol bir sardalya 
gibidir.» Yazarın burada söylediği o «yeni ruh», ger
çekte, o zamana kadar Fransız romanı' tahlilciliğine 
alışmış olan edebiyatımıza, ruh tahlillerini yansıdık
ları olaylarda gösteren Anglo-Ame rikan roman tek
niğinin tatbik edilmiş olmasıydı ki, eğitiminin tabii 
bir sonucu olarak, Halide Edip Adıvar, bizde bu çı· 
ğırı ilk deneyen sanatçıdır. 

Halide Edip Adıvar, ikinci eşi Dr. Adnan Adıvar 
ile birlikte, 1926-1939 arasında İngiltere ve Fransa' 
da yaşamıştır. Bu arada, Amerika'ya davet edilerek, 
Amerika'nın başlıca üniversitelerinde ccYakın Şark 
Fikir Tarih i»ne dair konferanslar vermiş, hatta 1931 . 
1932 arasında, Columbia Üniversitesi'nde misafir 
profesör olarak dersler vermiştir. 1935'te de Hindis· 
tan'da, De lhi Üniversitesi ' ne misafir profesör olarak 
davet edilmiş, Kalküta, Benares, Haydarabat, Aligar, 
Lahur ve Peşaver üniversitelerindeki konferansları 
büyük ilgi uyandırm ıştır. Gerek Amerika'da, gerek 
Hindistan'daki konferansları, üniversiteler tarafın
dan kitap halinde bastırılan büyük edip, 1939'da Is· 
tanbul'a dönmüş, ertesi yıl da Edebiyat Fakültesi'nde 
lngiliz Edebiyatı Kürsüsü'nün başına geçmiştir. 

Ronıancı, 1942'de «Sinek li Bakkal»la CHP Ro
man Ödülü'nü kazanmıştı. Eserlerinden «Ateşten 
Gömlek» 1923 ve 1949'da iki defa (Aktris Bedia Mu
valılıit, ilk defa bu filmde sinemaya başlamıştır), 
«Vurun Kahpeye» 1949 ve 1955'te, ccYolpalas Cina· 
yetin 1956'da, ccSinekli Bakkalıı 1967'de filme alın· 
mıstır. Bu son eser, 1968 yılına kadar yirmi altı de
fa basılarak rekor kırmıştır. Öte yandan, ccSinekU 
Bakka l» romanının lngilizce'ye, Norveç ve Felemenk 
dillerine tercümeleri de, batı ülkeler~de b.üyük ilgi 
uyandıı .nış, takdirle okunmuştur. 





Mazhar Osman 
Usman 

1884 • 1951 

AKIL hastalıkları dalında büyük bir ün yapmı.ş 
hekimimizdir. So/ulu'da dünyaya geldi. Askeri 
Tıbbiye'den mezun oldu. Almanya'da asabiye ve 
akıl hastalıkları üzerinde ihtisas yaptı. Yurda dö
nünce Giilhane Hastaiıunesi'nde hocalığa başladı. 
1924'de Bakırköy Akıl Hastanesi'ni, daha sonra 
Yeşilay Derneği'ni kurdu. 1933 yılında ordinaryüs 
projesör oldu. Pekçok değerli öğrenci yetiştirmiş 
ve hekimlikte çok kıymetli eserler vermiştir. il 

MAZHAR Osm~n, : dono yu•dun en ü"a köşele~ 
rine kadar yaymış, ününü bütün mi.llete kabul et
tirmiş bir hekimimizdir. Denilebilir ki, Lokman He
kim dahi onun kadar popüler olmamıştır Türk cemi· 
yetinin yaşantısı ve dilinde. Deli-dolu davranışları 

görülenlere «Seni ancak Mazhar Osman paklar» ve
ya «Mazhar Osman'ın gözü kör olsun, seni görme
diği için» denilmesi, anormal hal ve davranışları bu
lunanlardan «Mazhar Osmanlık» diye bahsedilmesi 
birer deyim olarak Türk diline yerleşmiş, hatta folk
lorumuza girmiştir. 

Mazhar Osman, Türk tıp tarihinde büyük bir 
&irvedir. Yüzlerce yılın klasikleşnıiş köhne tedavi 
usullerini kökünden yıkarak sinir ve ruh hastalıkları 
konusuna modern tedavi sistemini sokan Mazhar Os
man, bu cemiyetin yaşantısında «deli» ve «tımar
hane» mefhumunun yerine «Akıl hastası» ve «Akıl 
hastanesi»ni sokan ve bunu bütün cemiyete kabul 
ettiren kişi olması bakımından da büyük bir değer 
taşır hiç şüphesiz ki. 

Mazhar Osman'ın 1920'1erdeki bu büyük reform 
hamlesi olağanüstü bir cesaretti. Nitekim bu yoldaki 
cesurane davranışı ile yaptıkları, kendisini çekeme
yenlerin nazarında onun adını «Pek sağlam akıllı 

değildirne çıkarmıştı. 

Bir gün samimi bir dostunun kendisine «- Ya
hu hoca, bazı kimseler senin için delidir, diyorlar ... » 

demesi karşısında üstat hekimin alabildiğine bir se
rinkanlılık ve kendisine has yüksek espri gücü için
de verdiği ş.u cevap pek meşhurdur: 

«- Onların benim için deli, demeleri hiçbir şey 
ifade etmez dostum. Yeter ki ben onlar için delidir, 
demiyeyim ... » 

Bu esprinin altında büyük bir gerçek de gizli 
bulunmaktadır. Zira bu memlekette Mazhar Osman'ın 

· «delidir» dediği bir insanın akıllı bulunduğunu is
pata imkan ve ihtimal olamazdı. 

Mazhar Osman, yurt içini baştan başa kaplayan 
büyük şöhretinin yanısıra, sinir ve akıl hastalıkları 
üzerinde uluslararası bir üne de sahipti. Bu konu
daki büyük değerini bütün Avrupa 'ya kabul ettirmiş 
değerli bir Türk hekimi idi. 

Köhnemiş usullerin tatbik olunduğu T optaşı Bi
marhanesi'nden bugünkü modern Bakırköy Akıl 

Hastanesi'ni ortaya çıkartan Mazhar Osman Usman, 
hoca olarak del son devirlerin en ünlü asabiyecilerini 
yetiştirmiş ve meydana getirdiği Bakırköy Akıl Has
tanesi ' ni onların eline tevdi etmişti. Onun öğrenci
leri, onun açtığı yoldan yürüyerek hocalarının eseri
ne yeni katkılarda bulunmuşlar ve bu tesisi Avrupa' 
daki birçok akıl hastanesinden üstün bir müessese 
haline getirmişlerdir. 

Esprileri yıllcırdan beri dillerde dolaşmakta olan 
Mazhar Osman'ın ünlü bir öğrencisi hakkındaki ~u 
sözleri de pek meşhurdur: 

«- O, aklına koyduğunu yapar. Ancak yaptığı 
ile d e yetinmez. Mebus olacağım der, h~kikaten olur. 
Sonra vekil olacağım der, bakarsınız olmuştur. Bu se
fer başvekil olacağım diye tutturur, ona da erişir. 

reisicumhur olmak ister sonra, bir bakarsınız ki ol· 
muştur. Bununla da yetinmez, bu sefer peygamber 
olmak hevesine kapılı~. Kendine göre bunu da başa
rır. Fakat yine tatmin olmaz; bu sefer de Allah ol
mak ister. Ve işte o zaman alıp bana getirirler ken
disini. .. » 

Ordinaryüs Profesör Mazhar Osman Usman, 
mesleki yönden birçok eser ve makale yayınladık
tan başka «Sıhhi Sahifeler» ve «istanbul Seririyatı» 
adlarında iki de dergi çıkarmıştı. 

Mesleki' değerinin yanısıra son derece teşkilat

çı ve cemiyet adamı idi de Mazhar Osman. Yeşilay 
Cemiyeti'ni şahsi gayretiyle meydana getirdikten 
sonra uzun seneler reisliğini yapmış, bu arada Akıl 
Hastalıkları Cemiyeti'ni de tesis ederek yirmi beşse
ne müddetle başkanlığı görevinde bulunmuştu. Meş
rutiyetin ilanını müteakıp Türkiye Kızılay Derneği' 

nin kurulması yolvndaki ilk teşebbüs ondan gelmiş, 

ayrıca uzun seneler Beyoğlu Türk Tıp Cemiyeti'nin 
de başkanlığı görevinde bulunmuştu. 

Türk tıp aleminin en değerli ve en renkli bir si
ması olan Mazhar Osman Usman, 1 eylül 1951 günü 
istanbul'da hayata gözlerini yumarken arkasında bir
çok eserler ile birlikte ölümsüz bir de isim bıraktı. 
Ünlü hekimin akıl ve sinir hastalıklarına dair pek 
çok eseri vardır. Ayrıca, Fransa, Almanya, Belçika, 
lsvic;re, İtalya , İngiltere ve Danimarka'daki tıp kong
relerinde sunduğu tebliğler, dünyanın büyük tıp 
dergilerinde yayınlanmıştır. 





I Yahya Kemal 
Beyatlı 

1884 . 1958 

GÜNUM t)z. şilrmln en güçlü sanatçısı. 1884'te üs· 
küp'te doOdr1. WSB'de ıstanbulda ôldü. Balkan has
retini t•e Osmanlı imparatorlu011'nun ihtuam de
vtrlcrlrıi htcblr zaman unutamadı. Gençken Pa
ris'e giderek Siyasal Bilgiler Okıılu'una girdi. Do· 
k11z yıl sonra lstanbul'a döndü. Varşova, Madrid, 
Karaşi elçiliklerinde b11lıındu. Tekirdağ ve Jstan
hul'dan milletvekıli seçildı. Şiirlerini sağlığında 
lı<ı:.tırmadı. E!lcrlerı ölümünden sonra yayınlandı il 

YAHYA Kemal Beyath'nm ""' ado Agih' lor. 
Şehsüvar Paşa torunlarından olduğu ic;in Beyatlı soy
adını almıştır. 

1903 yılında Paris 'e gitmiş olan Yahya Kemal, 
böyle likle kendisinden önce Türk şiirine damgasını 
vurmuş olan Abdü lhak Hamit ve Tevfik Fikret' in te
siri altında kalm;lktan kurtulmuştur. Ama, gittiği Si
yasal Bilg ile r Okulu'nda Avrupa tarihi ~reten Al
bert Sorel'in Osmanlılardan he men hiç sözetmemE>
si, ondcıki milli gururu zedelemiştir . Bu hızla, kendi 
tarihinin yü k seliş devrine eğilen Yahya Kemal, so
nunda lstanbu l şairi olmuştur . 1912'den sonra, ilk 
şiirlerini cc Bulunmuş Sayfalar» başlığı altında yayın

lamış, ama bunu pe k seyre k yapmıştır . 1912'de Pa
ris' te yazdığ ı «Açık Deniın şiirinin yayım tarihi 1925' 
lir. Bö yle davranmasının sebebi, görüştüğü Fransız 
şairlerinden edindiğı titizlik ve alışkanlıktır. Şiirde 

kel inıe lerin ses yapısınd,1 ve aruz ahengine önem 
verdiği için mısrala rını mütemadiyen değiştirmis, 
oluşturmuştur . Ancak önırünün son on beş yılı için
df' sık sık şiir yayınlamağa başlayabilmiştir. 

iyi bir kültürle yetişen Yahya Kemal, Paris' ten 
lstanbul'a cjönünce 191 S'ten 1923'e kadar Üniversi
te' ye intisap etmiş « Batı Edebiyatı Tarihi» ve «Me
deniyet Tarihi» derslerini okutmuştur. Bu arada, 
19ı22 'de Lozan Sulh Heyetl ' nde müşavir sıfatıylf' bu

.lunan büyük şair, 1923' te, ikinci Büyük Millet Me-r-
~ lisi' ne Urfa milletvekili seçilmiş, 1926'da Varşova, 

1929'da Madrit Büyükelçimiz olmuştur. Daha sonra, 
tekrar Türkiye Büyük Millet Mecliıi'ne giren Yah
ya Kemal Beyatlı, yedinci seçim devresine kad11r 
milletvekilliğinde kalmıştır. 

Beyatlı, bir süre Üniversite'de Garp Edebiyatı d11 
okutmuştur. Ancak, bu tarzdaki eğitime hazırlıklı ol
madı~ı için bunu sürdürememiştir. Daha ziyade Sok
rates tarzında canlı sohbetleriyle bilgilerini ve duy
gularını başkalarına aktarmıştır. Emirgan sohbetleri, 
yıllarca sürmüştür. 

Siirden başka makale ve sohbet tarzında nesir 
yazıları da olmakla beraber sanatçının asıl kişiliği 
~iirden gelir. Eserleri, bu bakımdan üç grup le~kil 
eder: Eski şiirin rüzgarıyla meydana getirdiği ga1PI 
ve benzeri ş iirlt>r, gerçek lstanbul şiirleri, bir de 
ölüm ve sonrası gibi metafizik ya da felsefi temaları 

işlediğ i yalın şiirler. Tarih zevki bilhassa lstanhul şiir· 
lerinde kendini göstermiş ve tarih bilgisi lstanbul'un 
fethi üzerinde derinleşmiştir. 

Yahya Kemal Beyatlı kendine inanmış bir sanal· 
çıydı . Kendinden başka sanatçıları da kolay beğım· 
mezdi. Çevresinde hayranlarının bulunmasından 
mutlu olurdu. Kendi şiirlerini belirli bir melodiye gÖ· 
re, o şiir o aheng i kaldırsın kaldırmasın, okuınaktan 

_zevk alırdı . Karakteri itibariyle neşeli, o nispettf' de 
kuruntulu, vehimli b ir insandı. Ailesiyle ilgisini la· 
mamiyle kesmişti. K işiliğinden başka dayanağı yok· 
tu. Onun, Atatürk'ün sofrasında söylediği bir söz, 
çok şöhret kazanmıştır. Atatürk, 

- Yahya Kemal Bey, Ankara'nın en cok nesini 
beğendiniz? 

diye sormuştu. Yeni milletvekili de hemen cevap 
vermişti : 

- lstanbul'a dönüşünü, Paşam ... 
Yahya Kemal Beyatlı , Atatürk hakkında tek mıs

ra yazmamıştır. Ama gençliğinde aşık oldugu Celj. 
le Hanım için ccVuslat» şiiri gibi bir anıt bırakmı,tır. 
M«!lek Cela l Sofu' nun (ressam) bir hatırasına gört. 
Celile Hanım' la evlenemeyişi Yahya Kemal'i ömrü 
boyunca bir yuva kurmaktan yoksun bırakmış, hiç· 
bir kadın, ona bu aşkı unutturamamıştır. cc Eren· 
köyü'nde Bahar» gibi, ıcGeçmiş yaz» gibi birçok ' iir, 
bu sevginin neticesidir. 

Bununla beraber, şairi, çok sıkıntıya düştüOü 
yıllarda, Kavaklıdere Şarap Fabrikası'na iki mısrahk 
bir r«!klim şiiri yazdığını da görüyoruz: 

Biz veda etmek üzreyiz kedere 
Gelir ahpaba bir Kavaklıdere ... 

Yahya Kemal' de, alelade bir sözü şiir haline ge. 
tirme gücü vardı, Süleyman Nazif' in lbnül'Emln 
Mahmut Kemal hakkında söylediği : 

Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendic;ıne 

mısraını hemen bir mısra ilavesiyle gerçekten şiir ha
line getirmişti: 

Hezar gıbta o devr-i kadim efendisine 
Ne kendi kim!'.eye benzer, ne kimse kendi'iine 

Kırk yılı aşan edebi hayatının mahsulü, ,,... 
küçüklü büyüklü kırk parça eseri aşmaz, ama, hepi 
de seçkin, hepsi de biribirinden güzeldir. 



YAHYA KEMAL l:!l:YAILI 



Omer Seyfettin 
1884 • 1920 

UNLU bir hıkayecıdir. 1884'te Gönen'de doğdu. 
Harp Okulıınıı bitırdıl.:ten so11ra j(tndarma subayı 
olarak görev aldı. l!JlfJ'cla askerlıkten ayrılıp Se
lcirıık'tc yerleşti l't' Gerıç Kalemler dergısini kur· 
du. Balk(tn Sat'(lşm<ia ycnıden ısııbay oldu ve Yu
nu11lılara esır dııştii. Bir yıl sonra lı;tanbııl'a gel
di. Askerlı{li bıral.:tı. Yazarlık ve Kabataş Lısesi'n
<le edebıyat o(/ ret menliğıyle hayatını kazanmaya 
ba::;ladı. 1920'de. 36 yamı da J stanbııl'da vefat etti. il 

O MER Seyfetlôn edebôyatomozda môllôyetçô ako
mın, Türkcülüğün kurucularındandır. Daha Selanik' 
teyken Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp'le birlik
te, Turancılığa kadar varan bir milliyetçilikle yazı ha
yatında ~öhret yapmıştı. Ama daha sonra, gerc;ekçi 
bir milliyetçi görüşü tercih edereV. Ziya Gökalp'in 
iıinden ayrıldı. 

Ömer Seyfettin'in o zaman koyduğu ilkeler, Zi
ya Gökalp' in de « Türkcülüğün Esasları>ında , bu ki
tabın dilde Türkcüluk bölümünde prensiplerini or
taya koyduğu fikirlerdi: O zaman dilimizde bol bol 
kullanılan Arap dili ve Fars dili kurallarını kaldırmak, 

o dillerin gramerlerine uymamak, Arap ve Fars dil
bilgisi kurallarına göre yapılan tamlamaları çözmek. 
Dilde TUrkleşmenin bir başka yanı da halka malol
duktan, Turk fonetiğine uyduktan sonra kelimenin 
kökenini aramamaktı. Omer Seyfettin, kendi yazıla

rının hepsinde bu ilkeleri baştan sonuna kadar uy
gulamıştır. Böylece, İstanbul ağzını temel olarak ele 
alan, günlük konusma ve gazete diline benzer sade
likte bir hikaye uslObu saglamıştır. 

Ömer Seyfettin'in hikayeleri gerçeklere uygun 
bir hayatı ve kişileri canlandırır. «Benim deham ko
miktim diyen yazar, hikayelerinde çoğu zaman mi· 
zaha yer vermiştir. 

Aslında, lstanbul'a geldikten ve gazeteciliğe 
başladıktan çok sonra, büyük bir kolaylıkla hikaye 
yazmağa başlayan Ömer Seyfettin, 1917-1920 ara-
11pda on kitap dolduran 125 hikaye vermiştir. ccEf
ruı Beyule "Yalnız Efe» adlı roman denemelerine 
•Harem» de ilave edilebilir. Ayrıca Milli Eğitim Ba· 
kanlığınca yayınlanmış «iıyada» gibi özet yardımcı 
kitapları da vardır. 

Yazar, konularını günlük hayattan alır ama, za
man zaman kendi tarihimizin kahramanlık sayfaları· 
na da döner: Başını Vermeyen Şehit, Bomba, Hür
riyet Bayrakları gibi hikayeleri tarihimizin acı, tatlı, 

yiğitc;e , ya da düşündürücü safhalarını anlatır. Ama 
•Gizli Mabet», " Yüksek Ökçeler» gibi pek çok hika
yesinde şehirli hayatının çeşitli görüntüleri alaycı 

bir dille tespit edilmi$tir. Ömer Seyfettin'in hikaye
lerini toplayan ilk seride şu eserleri çıkmıştır: İlk Dü
şen Ak, Yüksek Ökçeler, Bomba, Gizli Mabet, Efruz 
Bey, Beyaz lale, Mahçupluk İmtihanı, Dalga. 

Yaşadığı devir gözönüne alınınca Ömer Seyfet· 
tin'in önemi bir kat daha anlaşılır. Çünkü o zaman
lar memleket korkunç bir düşman baskısı altındaydı. 

Kimse ne olacağını bilmiyordu. Böyle kabuslu gün· 
lerde bir yazarın, gayet sade, gayet coşkun bir dille 
kendi milletinin kahramanca geçmişinden hikayeler 
anlatması ilgiyle karşılanacak ,,bir olaydı. 

Kendisi son derece mütevazı, alçak gönüllü, ama 
bilgili bir insan olan Omer Seyfettin, çevresi tara· 
tından çok sevilirdi. Zamanla biraz kuşkulu bir ka· 
rakter özelliği kazanmıştı. Onun bu huyunu bilen bir 
arkadaşı, her sabah yazı yazdığı gazeteye geliş saati· 
ni kollayarak üç başka arkadaşı yoluna diker ve Köp
rü'de, Eminönü'de, Sirkeci'de, birbirlerinden haber
sizmiş gibi görünen bu arkadaşlar, Ömer Seyfettin'le 
karşılaşınca hemen: ccGeçmiş olsun, pek fena görü· 
nüyorsun, rengin de çok bozuk, hasta mısın?» diye 
ciddi ciddi endişelerini bildirirler. Üçüncüsünde Ömer 
Seyfettin, gerçekten hasta olduguna inanarak evine 
gidip yatmak üzere geri döner ve gazeteye gitmek
ten vazgeçer. 

Hikayecinin, başkalarını konu alırken kendisinin 
de birtakım anekdotlara konu olacağı muhakkaktır. 

Ömer Seyfettin, başından geçen bazı olayları, çeşit· 
li hikayelerinde ele almıştır, (<Gizli Mabet» bunlar· 
dan biridir ve yazarın evini ~iyaret eden bir Fransıı 
arkadaşının, sandık odasını gizli bir ibadet yeri zan· 
nedişini hoş bir dille anlatır. 

Ömer Seyfettin'in diline pelesenk ettiği bir söı 
de ccCancağzım»dır. Her tanıdığına böyle hitap etme· 
si, daha ziyade yazarın herkese açık bir insan olu· 
şundan, alçak gönüllülüğünden ileri gelir. 

Değerli ediplerimizden Ali Canip Yöntem, onun 
en yakın arkadaşıydı. ccÖmer Seyfettin'in Hayatı ve 
Eseri» adıyle, ünlü hikayecimizin hayatını, mizacını 
ve sanatını anlatan, en kuvvetli hikayelerini ihtiva 
eden bir kitap hazırladı. Bu kitap 1935'te yayınlan
dı.Kısa bir süre sonra da Ömer Seyfettin'in bütün hi· 
kayeleri, bir kitap serısı halinde bastırıldı. Bu hild
yeler, her zaman ayn ı zevk ve heyecanla okun· 
maktadır. 

1920'de 36 yaşında hastalanarak yatağa dÜftfl 
ve kurtarılamayan ünlü sanatçı, Kuşdili'nde Mahmut· 
baba kabristanında yatıyor. 





. , 
Reşat Nuri 
Güntekin 

1889 • 1956 

HlKA.YE, nmWı ve oyun yazan, lstanbul'da doğ
du. Londra'(l_a öldii . . Zincirlikuyu Mezarlığı 'na gö
müldtı. Of!i! 1~ğrenimint babasının işi dolayısiyle 
çe~ltlt şelıırle.ı:de yaptıktan sonra Jstanbul üni
versitesi Ed~iyat· Fakültesi'ni bitirdi. Fransızca. 
edebiyat öğretmenliği. Milli Eğitim Müfetti~liği. 
milletvekillıği, kiiltür a{aşeliği gibi çeşitli dev
let memurluklarında bulunurken gazetecilik de 
yaptı. Çeşitli roman. oyun ve hikayeleri vardır. il 

BE$AT Nud Günte~n'e ön<e «lstanbul Kom 
adıyle piyes şek linde yazıp sonra vazgeçerek «Çalı
kuşu» adıyle romana çevirdiği eser ilk büyük şöh
reti kazandırm ıştır. Bu romanın başlıca kahramanı 
Feride, günün şartları içinde, öğretmen o larak Ana
dolu' ya giden bir aydın Türk kızını canlandırır. Türk 
kızlarının Anadolu'da görev alması tabii hale gelin
ce bile ccÇalıkuşu» , gerek Ömer Seyfettin'in daha 
sadesi olan dili ve uslObuyle. gerek duygulu hika
yesiyle başarısını sürdürmüştür. Bu yumuşak gazete
ci dili, temiz Türkçe, birçok romanına sürükleyicilik 
kazandırmıştır. · 

1889'da istanbul'da dünyaya gelen Reşat Nuri 
Güntekin, doktor Nuri Bey' in oğluydu. İzmir'de 
Fransız Koleji'nde ve İstanbu l Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'nde okuyan ve iyi bir kültürle yetişen ünlü 
romancımız. liselerde uzun süre edebiyat öğretmcn
li~i ve Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği yapmıştı. 
Bir ara, Çanakkale Milletvekili olara'k Türkiye Büyüle 
Millet Meclisi'nde de görev alan Reşat Nuri, 1956 
yılında, 6 7 yaşındayken Londra'da vefat etti. Cena
ıesf, lstanbul'a getirildi ve büvük törenle Zincirliku
yu Kabristanı'nda toprağa verildi. 

Güntekin'in kendi yazdığı on dokuz romandan 
başka yedi hikaye kitabı, çeşit li konularda birçoğu 
tercüme olmak üzere yüze yakın eseri vardır ki, bun
lar arasında en önemli yeri piyesler tutar. Okul pi
yeslerinden komedi ve dram türüne kadar her tarzı 
derlemiştir. Piyeslerinin büyük kısmı kitaplaşmamış
tır. ccAnadolu Notları» adlı gezi notlarıysa klasik bir 
değer taşır. Ölümünden sonra eşinin izniyle bazı ro
manları filme de çekilmiştir. 

Romanlarının en tanınmışları: Çalıkuşu (1922, 
on beşinci basımı 1969) , Damga ( 1924) , Dudaktan 
Kalbe (1925). Akşam Güneşi (1926), Bir Kadın Düş
manı (1927), Acımak (1928). Yaprak Dökümü 
( 1930). Kızılcık Dalları ( 1932). Miskinler Tekkesi 
( 1946) dır. Gerek bunlar, gerek öteki romanları ya 
kendisi, ya başkaları tarafından piyes haline konul
muş (Eski Hastalık. Yaprak Dökümü, Çalı kuşu) , fil
me çekilmiş ve radyoya uygulanmıştır. 1961 'de yal-
1111 romanlarının seri halinde basılmışı 24 cilt tut
muştu . 

Reşat Nuri Güntekin, her iki mesleği bakımın-

dan da insan ruhunu, çocuk ruhunu çok iyi tanır, 

çevre şa rtlarını bilir, toplumun dertlerine rahatlık ve 
doğrulukla parmak basabilecek bir yeteneğe ulaşmış 
bir yazardı. 

Çok zeki "ve dikkatli olduğu için insan karak
terlerine ait, eşya ve çevreye ait objektif gözlemleri 
sayesinde her yazdığını doğru gösterirdi. Ancak, acı
lıkta fazla ileri gitmeyerek daima. hayatta olduğu 

gibi, göz yaşı ve gülümsemeyi bir arada verişi, ro
mantik aş ırılıklarını hoş görmeye zorlardı. Bazı eser
leri birçok konularda çözüm yolları getirmiştir: «Acı

mak»ta ana-babaların bencillik yüzünden çocukları

nı tanımadıklarını , çocuklarınsa onları hiç tanımadığı
nı ortaya koymuştur. 

Ancak, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarında bi
le oyun yönü ağır basar. Romanlarının en başarılı 

yanları diyaloglarla sürüp giden sahnelerdir. Tasvir
den ziyade aksiyon ve dram hakimdir yazılarına. Bu
na karşılık oyunlarında hikayenin, olayın karakter
den daha yoğunlukla işlendiği görülür. Yazarın üs
tün bir yanı da makaleciliği ve gazete hikayeleridir. 
Mizahım ızın ölmez eserlerinde örnekler bırakan Re
şat Nuri Güntekin, bir fikri derleyip toplayarak en 
özlü haliyle okuyucuya verme tekniğini kusursuz şe
kilde tatbik ederdi. Yıllarca, Sedat Simavi'nin ccKa
rikatünı dergisinde, daha önce ccYedigün»de makale 
ve sohbetler yayınlamış, mizah hikayeleri yazmıştır. 
Çoğunda da takma isimler kullanmıştı r. 

İstanbul şivesinin güzel örnekleriyle yazan bu 
usta sanatçı, ayrıca, güçlü bir ahlakçıdır da. Kötüleri 
bile kötülemeğe kıyamaz da, bir yerde onları hoş

görmeğe, affetmeğe yönelir. Meslek hayatında ki ba
ğışlayıcı tutumu, sanat hayatında bu yolda kendisini 
göstermiştir. 

Reşat Nuri Güntekin, yabancı edebiyatlardan, 
bilhassa Fransız edebiyatından da birçok eser çevir· 
miştir. Buhlar arasında mitologyayla ilgili olanlar, 
Fransız Edebiyatı tarihine ait eserler ve tercüme ro
manlar önemli bir yer tutmaktad ı r. 

Reşat Nuri Güntekin, Servet-i Fünun devri ro· 
mancılarıyle Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi İstanbul'a 
takılıp killan yazar neslinden sonra edebiyatı Anado· 
lu' ya ilk açan , konu olarak memleketi ele alan sa· 
natçılardan dır. 



' 



Nişit Özcan 
1889 . 1943 

TURK lfJlatrosunda, «Halk Sanatkarı» p<iyesını 
kazanmış ünlü komedyen. Istanbu/'da dünyaya 
geldi. Pek küçük bir yaşta sahneye çıktı. Tuluat 
tiyatromuzun en gözde bir yıld ızı olarak parladı. 
Adını taşıyan tiyatrosunda bütün ailesıyle birlik
te oynadı. Kırk yıl süren başarılı sahne yaşantı
sında ortaoyıınıı. komedi ve operetlerde rol aldı. 
kanto ve diletlere çıktı. Türk sahnesinde büyük 
bir ısim yaptı. 1943 yılında Istanbul"da vefat etti. il 

S EHZADEBAŞI g;b;, devdn eğlence ve Uyat~o 
yerinin göbeğinde dünyaya gelen ve orada büyüyüp 
yetişen bir çocuğun sahneye karşı ilgi duymaması
na imkan olmadığı içindir ki, Miralay Ahmet Bey' in 
oğlu Naşit de bu sevdaya genç bir yaşta kendisini 
kaptırıvermişti. 

Devir, tiyatro sanatçısına «oyuncu» gözüyle ba
kıldığı, mahkemelerde şahitliğinin dahi muteber sa
yılmadığı bir devirdi. Dolayısiyle Miralay Ahmet Bey, 
oglunun bu aşırı sahne sevdasından hiç hoşlanmadı, 

kendisine müsaade etmek şöyle dursun, onu bu yol
dan ayırmak, bu sevdadan vazgeçirmek için elinden 
geleni yapmaktan da geri kalmadı. 

Bu yüzdendir ki Miralay Ahmet Bey' in oglu Na
şit, bir gün kendisini Askeri Baytar (Veteriner) Mek
tebi sıralarında buluverdi. Ahmet Bey, ((Hem tiyatro 
muhitinden uzaklaşır, hem de askeri bir disiplinin 
altına girer» düşüncesiyle bu kararı vermişti. Fakat 
gelgelelim Naşit Bey'i n içini saran sahne aşkı öyle
sine b ir karasevda idi ki, ne babasının tehditleri pa
ra etmiş, ne de askeri mektebin disiplinini gözü gör
müştü. Baytarlığı da, mektebini de bir tarafa bırakıp 
soluğu sahnede alıverdi. Aslında , onu sahneye gö
türen yol, esaslı bir temele dayanıyordu. Çünkü Vi
yolonselit Zeki Bey'den müzik, Kuklacı Halim Bey' 
den tiyatro dersleri almıştı. Yani, sahne hayatına ha
j .ırlıklıydı. 
" Naşit Bey, Türk sahne hayatına ilk adımını or
taoyunu ile attı. Devrin ve ortaoyununun en büyük 
iki ismi olan Kavuklu Hamdi ile Küçük İsmail Efen
diler onun bu yoldaki ilk ustaları oldular. Kavuklu 
Hamdi ile Küçük İsmail, büyük bir istidat gördük
leri Naşit'i bizzat yetiştirince pek kısa zamanda or
taoyunu meydanında bir yıldız olarak parladı. 

Ortaoyunu meydanından tulüat sahnemize atla
dı Naşit Bey, çok geçmeden. içini kaplayan engin 
sahne aşkı, kendisini tiyatronun her türüne doğru 
çekiyordu. Bu yolda da, mesleklerinin eşsiz birer us
tası olan Kel Hasan ile Abdürrezzak (Apti) Efendi
lere çırak olmuştur. Tulüat sahnesinde bir yıldız ola
rak parlayıverdi Naşit Bey. O kadar ki, bu iki eşsiz 
ustanın arasında ezilmeden oynamaya başladı ... 

Daha sonra kendi adına bir tiyatro kurup bu
rada sahne yaşantısını sürdürmeye başladı. ((Naşit'in 

tiyatrosu» çolc geçmeden halk arasında tutunuverdi 
ve Naşit ismi yediden yetmişe kadar herkesin sev
gisini topladı. 

Naşit Bey, kendi adını taşıyan bu tiyatroyu yü
rütürken, kantocusu Amelya Hanım'a gönlünü kap
tırdı ve çok geçmeden aynı sahnenin bu iki gözde 
yıldızı hayatlarını birleştiriverdiler. 

Amelya Hanım, sülaleden tiyatrocu idi. Annesi 
Küc;ük Verjin Hanım devrinin en gözde bir kanto· 
cusu, babası Yorgi Efendi tiyatroların en usta ve en 
yakışıklı bir kemancısıydı. Amelya Hanım'ın karde
si Niko Efendi de ablasıyle düetlere çıkardı. Böylece 
Naşit Bey, adını taşıyan tiyatrosunda bütün aile er· 
kanı ile birlikte oynamaya başlamış oldu. 

Tam kırk uzun yıl kaldı sahnede Naşit Bey. Bu 
süre içinde ortaoyunu, tulüat, komedi, vodvil, ope
ret, kanto diye bir tefrik yapmadan her türde oy· 
ıı.ıc.Jı ve her türde aynı başarıyı göstermesini bildi. 
Tiyatro kendisinde ((Allah vergisi» bir özellikti; yal· 
nız ccKomik Naşit Bey» olmadığını göstermek icin bir 
ar.-ı Sha1<espeare'in en ağır bir trajedisi olan ccHam· 
lcl»te dahi sahneye çıktı. Bu piyesteki mezarcı ro· 
lüııdc çıka~dığı oyunla pek büyük bir takdir kazandı 
'10 dört başı mamur bir sanatçı olduğunu, gerekirse 
drnm, hatta trajedi bile oynayabileceğini ispatladı. 

Naşit Bey, sanatının büyük gücü ve sahneleri· 
milde kırk yıl süre ile döktüğü alın terinin mükafatı 
ol,ıı.ık, halkın kendisine taktığı «Halk Sanatkarı» pa· 
ycsini kazandı. Yedisinden yetmişine kadar, k~ın • 
erkek, çoluk - çocuk, genç • ihtiyar bütün bir mille· 
tin gönlünde taht kurdu. Emsalsiz taklitleri ve nefis 
esprilerinin yanısıra güçlü ve sevimli oyunları ile zi· 
hinlcrdc ve hdtıralarda ölümsüz bir yer işgal etti. 

1939 yılının sonlarında ağır bir hastalık sonucu 
y.ıtağa düşen Naşit Bey, tam dört yıl yatmak zorun· 
d,ı k;ıldı. Ve 26 nisan 1943 günü hayata gözlerini 
yumdu. 

Arkasında iki küçük evlat bırakmıştı Naşit Bey. 
ikisi de analarının karnında sahneye çıkmıslardı ve 
büyüdükleri zaman babalarının yolunu tuttular. Kızı 
d.ı, oqlu da artist oldular. Böylelikle Naşit Bey'in 
kvıduqu «tiyatrocu aile» düzenini değerli birer Si• 

natçı olan kızı Adile Naşit (Keskiner) ile oğlu Selim 
Naşit Özcan devam ettirmekteler bugün. 





Muhsin Ertuğru! 
1892 

TURK tiyatrosunun kuruc.usu. İlk defa ı'f yaşı 
dayken Erenköy"de Burhanettin (Tpesi ı kumpan
yasmın oynadığı Sl!~rlock Holmes dramında sah
neye çıktı. Bir yıl sonra tiçü yerli. ıkisi Shakespea
rc!'e ait on eserde rol aldı (1910 J. Hamlet'i ilk defa 
1!112"de sahneye koydıı. Ondan sonra Antoinc'ın 
kurdıığu Darülbeddyr'de r Şehir Tiyatrosu; görev 
aldı. I kı defa Devlet Tiyrılroları'nın başına geçti. 
l!J5J'de biiyiik çıayretlerle Küçül.: Sahne'yi !.:urdu. il 

tiyatroya inanmış, hayatını 

bu sanata adamıştır. Tiyatro dışında, film dışında hiç
bir şey yapmamıştır. Memleketin en zengin tiyatro 
kitaplığı onun evindedir. Türk Tiyatrosu' nun gerçek 
anlamıyle kurucusudur. Bircok ed ik teşebbüs» ondan 
gelmiştir; defa larca topluluklar kurmuş, defalarca 
Şehir Tiyatrolarını , Devlet Tiy.:ıtrosu 'nu düzene sok
muştur. Ömrl.İ mücadeleyle geçmiştir ve geçmekte
dir. Türk tiyatro yazarlarını tanıtmış, gençleri teşvik 

etmiş. aktör ve rejisör olarak birçok kimsenin yetiş

mesine önayök olmuş, onlara imkanlar hazırlamıştır. 
Hemen her yıl Shakespeare festivalleri icin İn

giltere'ye, Stradfordupon-Avon'a giden Muhsin Er
tuğrul, meslek incelemeleri için Birleşik Amerika da
hil, hemen bütün ülkeleri gezmi~tir. 

Kendisi eser tercüme ettiği ·gibi, klasik ve çağ
daş birçok yazarı ilk defa, bazan kendi memleketle
rinden önce Türkiye'de eserlerini' oynatarak onların 
memleketimizde tanınmasına, seyirci ve oyuncula
rın o millet edebiyatı ve o yazar hakkında fikir edin· 
mesine yardım etmiştir. ~ 

Muhsin Ertuğrul' un altmışıncı~ s~t yılı dolayı· 
sıyle resmi ve· özel tiyatrolar çeşitli 'steriler yap
mışlar ve geçen yıl, ilk Devlet Kültür rmağanı ona 
verilmişt i r. Sanatç ı , altmış yıl öncesine· ait hatıraları
nı şöyle anlatmaktadır: 

•Babam hariciyeciydi. Benim de hariciyeci ol
mamı isterdi . Bütün çocukluğum tiyatroya yakın 

geçti. Ablam Kurbağalıdere'de otururdu. Kuşdili Ti
yatrosu karşımızdaydı. Tiyatro boşken bile gider, tek 
başıma otururdum sa londa. Daha ilkokuldayken ba
bamla temsillere giderdim. Sonra okulda oyunu ço
cuklara anlatır, rol dağıtımı yapardım. Oynamaya 
başlardık» . 

Öğrenimini önce Askeri Rüştiye'de, sonra Mer
can ldadisi'nde yapan Muhsin Ertuğrul, içindeki bü
yük arzu ile sahneye çıkmak isterken, . ailesi buna 
mini olunca, 16 yaşında baba ocağını terk ederek 
yurt dışına gitti. Viyana, Bertin, Paris, Stockholm ve 
Moskova'da tiyatro ve sinemayla uğraştı . Almanya' · 
da Ufa Stüdyolarında ça lıştı. Memlekete döndüğü 

man Darülbedayi (Şehir Tiyatrosu) de tercüme ve 
elif eserler oynatmağa ve aktör olarak, sahneye çık
ğa başladı. Öte yandan yeni yeni filizlenmeğe 

haş layan Türk filimciliğinin denemelerine de ' katı
lıyordu. Muhsin Ertuğrul sonra Darülbedayi'den 
;ıyrılarak başka bir tiyatro topluluğu kurdu ve daha 
sonra tekrar yurt dışına çıktı. Almanya ve Fransa'ya 
gitti. 1924-1927 yılları arasında birkaç filim çevird i. 
uKız Kulesi Faciası» ve «Ateşten Gömlek» filimle
riyln büyük' bir ün yaptı. 

Muhsin Ertuğrul , aynı zamanda güçlü bir yi
zardır. Kitap olarak yedi tercüme ve adaptasyonu 
yayınlanmıştır ki bunlar içinde en tanınmışları «Ya
sin Efendi (1918) », «İhtilal (1926», «Uçurum (Ta
rihsiz)». Cehennem ( 1926) », ~< Renkli Fener ( 1926) », 
«Baba ('1937) » dir. Bunlardan başka kitap halinde 
yayınlanmamış, ama oynanmış adaptasyonları da 
vardır: Halk Düşmanı (İbsen), Bir Macera ·(Tolstoy'
un Kroyçer Sonat' ından), ~aşif Efendi, Hamlet, v .s. 
Bu kitapların dışında, kendi kurduğu Türk Tiyatro
su (Şehir Tiyatrolarınca yayınlanır) dergisinde, Drv
let Tiyatrosu dergisinde~ kendi çıkardığı Pe rde il(' 

Sahne'de, çeşitli gazetelerde,. imzalı, ya da ccPerdcciıı 
imzasıyle yüzlerce ma~~I~ : yayınlamıştır. 

Aktör olarak tiv,atr<;Y h~yatına başlayan Muhsin 
Ertuğrul, hemen aı'dından rejisörlük çal ışmaları yap
mış, buna paralel olarak Reşat Nuri Güntekin, Ah
met Kutsi Tecer gibi de~~rli yazarları tiyatro eseri 
vermeğe yöneltmiş, b~ ·yandan da Tobis-Klangfilm 
malzemesi üzerinde Alman Ufa şirketiyle anlaşarak 
İpek Film stüdyolarınin · kuıulmasına yardımcı ol
muştur. Şehir Tiytaroları~da oynattığı operetleri fil- · 
me de çektiren Muhsin" Ertugrul, birçok filmde baş 
rolü , afmıştı r . Hatta 1953. yılında Türkiye'de çevrilen 
«Halıcı Kız» isimli ilk yerli renkli filmimiz onun ese
ri olmuştur. Dolayısıyle-, ·Ülkemizde renkli sinema için 
yolu açan, önder olan, yine Muhsin Ertuğrul' dur. 

I'' 
1940'tan sonra daha zjyade teşkilatçılık ve reji-

sörlük ü,zerinde dur~~ sanatçı, memleketin tiyatro 
politikası üzerinde büyük tesiri olan teşebbüsl'1!r 
yapmıştır. Ancak, het"iaman kendi doğru bildiğince 
hareket ettiğinden.;~azı· anlaşmazlıklar, bilhassa ti· 
yatroyla, sanatla ahşverişi olmayan politika adamla
rıyle anlaşmazlıklar. .'j'Üzünden işini bırakmak zorun
da kalmıştır. Mun~n Ertuğrul, didişken bir hayatın 
verimini, memlek~tte tiyatro sevgisinin arttığını gör
mekle yeni yeni alma~tadır. 





Aşık Veysel 
~ 1894 

ÜNLÜ halk ozanımızdır. Sıvas'ın Şarkışla ilçesine 
bağlı Sivrialan köyünde doğdu. Genellikle bu köy~ 
de yaşar. Henüz yedi yaşıı:clayken. çiçek hastalığı 
ile gözlerini kaybeden Veysel. avunsun diye eline 
verdikleri sazla üıılil bir ozan olmuş ve bugüne 
kaclar eserleri. gönülden gönüle coşarak biiyük ün 
kazanmıştır. Gıirıümüzün pek çok lıa/J.. ozanına 
örnek olan, onlara Yunus"ların. Emralı"larzn yolu-
1111 yeniden açan Aşık Veysel, 77 yaşırıdadır. il 

4 ŞIK VEYSEl'e so•muşl"d" •Usta . sazon ;y;s; 
nasıl olur?» Şöyle cevap vermişti: « Nasıl mı? İyi saz 
dediğin, sapı gürgen, teknesi duttan, dö~ü çamdan 
olur ... » Hemen ardından : «Ya iyi sazın , iyi sözü nasıl 
olur?» denilince bakır rengi, kırışık yüzünde olgun 
bir tebessüm dolaştı: «Sazı, e line yakıştıran bilir .. . » 

Yıl 1933 idi . Cumhuriye t'in «Onuncu Ytl»ı kut
lanacaktı . Büyük şölen vardı Ankara'da. İşte o gün
lerde , Atpazarı'ndaki hana, ayağında ça rığı, sırtında 

sazıyle iki gözü kör bir ozan inmişti. Adını soran
lara : ccVeyselıı diyordu «Şatıroğlu Veysel». Köyünü, 
kentini soranlara an !atıyordu: cc Sıvas ' ın Şarkışla ilçe
sine bağl ı Sivrialan köyündenim. Anam beni koyun 
sağarken doğurmuş. Babam, rençperden Karaca ' ların 
Ahmet Efendi'dir. An am da , babam da rahmetli ol
du ... » Ve gözlerini soranlara ac ı acı gülümsüyordu: 
«Yedi yaşında çiçek aldı götürdü. Sonra, avunmak 
için bu saz ı verdiler elime. Ben ona söyledim, o ba
na söyledf ... » 

Uzon ince bir yoldayım 
Gıdiyorum gündü? gece 
Bilmiyorum ne hald eyim 
Gidiyorum gündüz gece 

Ama, kimse o gün Veysel'e «Ne'yle geldin» di
ye sormamıştı. Kara trenle mi? Kamyon sırtında mı? 
Kağnı üstünde, at te rkisinde mi? Hayır. Veysel, Cum
huriyet' in büyük şölenine katılmak için, azığını çı
kın etmiş, köyden bir yiğitin yanına düşüp, yürüye 
yürüye yola koyulmuşlardı. Evet, tam Üç ayda gel
mişlerdi Ankara' ya ... 

O günlere kadar, «Tezene»yi sazın c<Döşnüne 
sadece köy kahvelNinde vuran Veysel, sesini bütün 
yurda ilk defa işte o büyük şölende duyurdu. O gün
den sonra coştu. Herkes «Karacaoğlan'lar, Emrah' lar 
bitti...» diyordu. Herkes, halk ozanlarını~ yüzyıllar
ca süren altın devri kapandı sanıyordu. işte Veysel, 
o devrin bittiği yerde, pırıl pırıl, bir başlangıç oldu. 

Karn ın yard ım kazma ilen, bel ilen 
Yüzün yırttım tırmığınen, e l ilen 
Gene ben i karşılaö ı gül ilen 
Ben im sadık yarim kara toprak tır ... 

Anadolu delikanlısı sıkılgandır. Saygılıdır. Şa

mata bilmez. Bu yüzden, nice halk ozanı ıssız dağ 

1 

başlarında kaynayan, fakat vadiye varmadan kaybo
lup giden pınarlar gibidir. Bi lin mez. Veysel, günü
müzdeki bütün bu pınarlara da bir başka gürleyiş, 

bir başka se~ kazandırdı. Şimdi güzel Anadolu'yu di
le getiren bunca halk ozanı, hep onun aydınlığında 
buluyorlar yollarını ... 

Bir sohbet sırasında Veysel'e , ccHani mümkün 
olsa, gözlerini açtırmak ister misin?» diye sormuş
lardı. Başını iki yana sallamış, ıcHayır» demişti. 

cciçimde bir dünya kurdum. Onu yıkmak istemem ... » 

Sonra bir çift söz daha eklemişti buna: «Hem ben 
görüyorum,» demişti. ccAşık , gözüyle değil , gönlüy
le gören adamdır ... » Veysel, gözleri görmediği hal
de, görenlerden daha çok çalışan bir köy çocuğudur. 
Sivrialan ' ın c<Çoraktır, emeği inkar eder» dedikleri 
sarı toprağında, meyve bahçeleri kurmuştur. Kaplan 
Dere'deki köprü, onun gayretiyle yapılan köprüdür. 
Hem de iki defa yapılmış·tır bu köprü. Köy köy do
laşıp, Kaplan Dere köprüsüne para toplayan Veysel, 
köprünün açıldığı gün pek coşmuştu: 

Kolay geçmek için Kızılırmak'tan 

Al ınd ı paralar, cemoldu halktan 
Gayret köylulerderı, izin Allah'tan 
Yaptırdı köprüyü, güldürdü bizi ... 

Kaplan Dere, Kızılırmak 'ın dalıdır. Deli fişek bir 
deredir. O güne kadar salla adam geçirip, para alan
lar köprüye kızmış, çileden çıkmışlardı. Çok geçme
den kundaklay ıp, köprüyü yaktılar. Herkese derin bir 
üzüntü çökmüş, Veysel hüngür hüngür ağlamıştı: 

Fakir f ukaradan a lındı. para 
Yandı köm ür old u gitti sulara 
Me mle ke te düşman, bir yüzü kara 
Yakt ı köprümüzü, yand ırdı bizi ... 

Sonra yine önayak olmuş, yine yaptırmıştı 

köprüyü. Görmedi ama, gönlünce hazzını duydu. 
Seyretmedi ama, hissetti. Tıpkı şiirleri gibi. Okuma
dı ama, okutmasını bildi. 

Bugün 77 yaşında bulunan Aşık Veysel, kendi 
kendini yetiştirmiştir. Hatta 1942-1944 arasında Ari
fiye ve Hasanoğlan, sonra da bir süre Çifteler Köy 
Enstitülerinde «Halk Türküleri Öğretmenliği» vardır. 
Şiirleri en çok cıUlkü» dergisinde yayınlanmıştır. Ün
lü o:z:anımı:z: evli o lup 6 çocuk babasıdır. 



Hayat Koleksiyonundan 



Cemal Gürsel 
1895 . 1966 

27 M AY ı S Devrımi'nm liderı, de~;erli asker ve 
1'iirkiye Cumh11riyeti'11i11 dördüncü Cumhurba~
kanı. As/cer bir bal>cırmı oğlu olarak Erzurum 'cia 
doğclıı. K ıı/elfnin son sınıfındaykerı Çanakkale Sa
vw5/an'na gönderildi. istikUıl Savaşı"na katıldı. 
Orclmıım çe.5itli kademelerinde görev aldı. 19.5.'l'da 
Kara K uvvetleri Kıımandarılıgı"na getirildı. 27 Ma-
11111 Deıırimi'yle cıımhurbaşkanı oldu. Uzun bir ha.~
trılık devresirıi takiben J!J6fi'da Ankara'da uefat ettı. El 

D MRÜ savoş alanlannda ge<en b;, babanm ço· 
cuğu idi, onun da baba mesleğini seçmesinden da
ha tabii ne olabilirdi ki? .. İlk tahsilini yaptıktan son
ra Erzincan Askeri Rüştiyesi'ne yazıldı. Çocukluğun

da alabildiğine yaramazdı , fakat mektep hayatında 
öylesine bir durulmuştu ki, bu haliyle bütün arka
daşları kendisini olgun cağda bir adam gözüyle gör· 
meye başladılar. Ve bunun tesiri iled ir ki kendisine
ccAga » ismini verdiler. Ve yarım yüzyıl bu isimle 
anıldı ... 

Kuleli Askeri l isesi'ne geldiği gün arkadaşları 
adını sorduklarında, o saf ve tertemiz haliyle «Er
zincan'da bana Aga d e rler".fi» cevabını vermişti. 

Yadırgamıştı bunu o koca sınıf. Hatta bir hayli iddia
lı bir isim de bulmuşlardı. Arada n bir ay geçmemiş
ti ki, bütün arkadaşlarının adına onun yanına yak 
laşan temsilci «Burada da sana Aga diyelim » dcıd i. 

Alc;ak gönüllüğü, mert karakteri, e fendi hali il" hü
tün sınıfı Aga'lığına inandırmıştı ... 

Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdiği sene Büyük 
Harp patladı. Harbiye'ye gönderilmesini bekleyE"n 
bütün sınıf ile birlikte o da cepheye gönderildi. 
Cebel-i lübnan'da sekiz ay kaldı. Oradan Gazze Sa 
vaşları'na gitti. Batarya kumandcını olarak, son yıkı
lışa kadar burada vazite gördü. Tropikal malarya
dan bitkin bir halde iken yıkılış sırasında esir düş
tü. Kaderinde esaret hayatı c;ekmek de varmış ki, iki 
sene on gün Mısır'da esarette kaldı. 

Yurda dönüşünde Anadolu teşkilatlanmaya bas
lamıştı. O da koştu Anadolu'ya. Yeni kurulan ordu
nu n birinci tümenine bir batarya kumandanı olarak 
verildi. Bu bataryasıy le Birinci lnönü, İkinci İnönü 
ve Sakarya Savaşları'na katıldı. 

Büyük zaferden sonra Harbiye'ye gidebildi an
cak. Bir yıl okudu ve resmen yıldızını taktı omuzu
na ve oradan da dogruca Harp Akademisi'ne yazıldı. 

Filistin cephesinde savaşırken tanıdığı Yüzbaşı 
Nizamettin Bey'in kızkardeşi Melahat Hanım'a talip 
oldu. Hamidiye zırhlısınıh eski çarkçıbaşısı idi müs
takbel kayınpederi. 27 O cak 1927 günü evlendiler 
Melahat Hanım' la. Ve Kasımpaşa'daki eve içgüveyi 
girdi genç subay ... 

Sonra yıllar ve yıllarla birlikte rütbeler de bir
birini kovalamaya başladı. Kahraman ordunun c;eşit-

li kademelerinde çeşitli görevler a ldı . Her gittiği yer
de «Aga» deniliyor da , başka bir şey denilmiyordu. 
Orduda, askerin içinde öylesine seviliyor ve sayılı

yordu. Soyadı Kanunu çıktığı zaman bütün arkadaş
ları «Aga al» diye ısrar ·eniler. Fakat o «Be ni herkes 
Aga olarak tanır zaten, soyadım ayrı olsun bari» de
di ; «Gürsel» soyadın ı aldı. Fakat bu soyadı resmi 
evrakta ve resmi ağızlarda kullanıldı sadece. 

Ordunun ı::andan sevdiği, içten saydığı «Aga 
Cemal», ccOrgeneral Gürsel» o la rak 1959 yılında Ka
ra Kuvvetleri Kumandanlığ ı'na atandı. Bu tayin bü
tün orduda sevinç uyandırmıştı. Fakat bu sevinç çok 
sürmeyecekti. 11 Nisan 1960 gµn ü Kara Kuvvetleri 
Kumandanı olarak katıldığı Başbakanl ıktaki bir top- · 
lantı, dönüm noktas ı oluverdi . Ordunun hukOmeti 
desteklemesi isteniyordu bu toplantıda. Politikay ı 
sevmeyen mert asker, «Ordu milletin emrindedir, 
politikacıların değil!» diye gürledi. 

Politikacı lara boyun eğmeyen tutumundan do
layı zaten «Hoşlanılmayan adamndı, bu son sözü, 
bardağı taşıran son damla oldu. Bütün şimşekler 
üzerinde toplanıverdi. Ve sonunda normal süresin· 
den üç ay önce emekliye sevkettiler ordunun «Aga 
Cemal»ini. .. Kara Kuvvetleri Kumandanı olarak bü
tün ordu birliklerine bir veda mesajı yolladı Orge
neral Gürsel. Hükumet bunun gazetelerde yayınlan· 
masını bile istemeyip « Neşir yasağı» koydu. Fakat 
teksir makineleri durup dinlenmeden çalışarak bu 
vı>da mesajını binlerce, yüzbinlerce basıp yaydı .. 

Sivil elbiselerini giyen ccAga Cemal», İ-zmir'e 
gitti. Karşıyaka'n ın Denizbostanlıs ı semtinde ufacık 
bir evi vardı, oraya yerleşti. Eşi Melahat Hanım Vf' 

oğlu Özdemir ile sakin bir hayata koyuldular. 
Ve 1960 yılının o unutulmaz 27 Mayıs günü se· 

si Türkiye radyolarında duyuldu : « ... Bu feci gidişe 
90n vermeye karar verdim ve devletin idaresine el 
koydum .)> diyordu. Ordunun mert «Aga Cemal»İ. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Başkumandanı olarak girdiği 
büyük .mücadeleyi kazanmıştı. 30 Mayıs 1960 gÜ· 
nünden itibaren Milli Birlik Komitesi Başkanı, Dev
let ve Hükumet Reisi görevlerini aldı . Sonra Türki
ye Cumhuriyeti' nin dördüncü cumh\Jrbaşk;mı oldu. 
Fakat 71 yıllık ömrü boyunca «Aga)> kald ı hep. Gö
nüllerde «~ga» olarak taht kurdu .. 





. 

Kazım Taskent 
1895 

TÜRK Bankacılık Tarıhi'nde devrim yaratan ünlii 
bir müteşebbis. seıık ve idarecidir.1894'te Preveze· 
de doğdu. Yüksek tiğrenimini Almanya'da tamam· 
ladı ve yiiksek kimya mühendisi olarak. J924'te 
?Jltrdo dtindıı. iV/eclwri lıizmelı dolayısıyle, Ticaret 
Bakanlı(Jı kadrosundan ıcBoyacılık Oğretmeni» ola· 
rak hayata atıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları Ge· 
ııel Müdürlüğü'ne yükseldi. 1944'te Doğan Sigorta 
Şirketi'ni. clalıa sonra }:'apı Kredi Bankasını kurclu. 'il 

TÜRK Bankadok Tadh;'nde dev.;m ymtan 
ünlü müteşebbis, sevk ve idareci Kazım Taşkent, 

1894'te Preveze'de doğdu. Anne tarafı, Kırım'dan 
Preveze'ye gelmişti. Baba tarafı, aslen Taşkent'lidir. 
Oradan, Yanya'ya göc; etmişlerdi. 

Kazım Taşkent doğduğu zaman, babası, Preveze 
Adliyesi'nde memurdu. Birçok memur çocuğu gibi, 
o da, ilk, orta ve idadi yani lise öğrenimini, babası
nın tayin edildiği çeşitli yerlerde tamamladı. Yük
sek öğrenim için, 1912'de İ stanbul'a geldi, nıühen· 
d is mektebine girdi. Mühendislik, Kazım Taşkent'in 
ö teden beri hayalinde yaşattığı bir meslekti. Bugün 
bile, kartvizilinde «Yüksek Kimya Mühendisi» diye 
yazar. O yı l, Balkan Harbi dolayısıyle Mühendis Mek
tebi kapatıldı. Kazım Taşkent, bu yüzden «Tıbbıye» 
ye geçti. Bir yıl Tıp Fakültesi'nde ol<udu. Balkan 
Harbi sona erince, Mühendis Mektebi açıldı ve tıp 
tah siline veda eden Taşkent, mühendislik öğrenimi
ne döndü. Derslerine büyük bir şevkle sarılmıştı. S ı 

nıfının en ça lışkan öğrencileri arasındaydı. İki yıl 
böylece gec;ti. Fakat bu arada patlal< veren Birinci 
Dünya Savaşı, Türkiye'yi zor günlere itmiş, gençler 
s ilah altına alınmaya başlanmıştı. 

Taşkent de 191S'te askere çağırıldı. Yedek su
bay o larak önce lstanbul'da, sonra Çanakkale'de, da
ha sonra da Kafkas Cephesi' ne bağlı olarak Trabzon 
ve Batum şehirlerinde görev aldı. Büyük savaşın so· 
na ermesindP.n kısa bir süre önce askerliğini yapar· 
ken Genelkurmay Başkanlığı ona c;ok önemli biı 

görev vermişti. Azerbaycan 'da kalan kuvvetlerimiz
le irtibat konusundaki bu görevi başardı, terhis ol
d u ve yüksek tahsilini Avrupa'da tamamlaması için 
bir b urs ile mükafatlandırıldı. 

Savaş sona ermişti. İstanbu l, işgal kuvvetlerinin 
çizmesi altındaydı. Yurt dışında tahsile gidebilmek 
için, işgal kuvvetlerinden vize almak gerekiyordu ... 
Taşkent, iki yıl, bu vize için didindi ve 1920'de Al
manya'ya gidebildi. 

Almanya'da, kimya mühendisliği dalını seçti. 
Oysa, lstanbul'daki Mühendis Mektebi' nde iki yıl in
şaat mühendis liği okumuştu. Dolayısıyle Almanya'da 
her şey, yeniden başladı. 

1. 
1924 yılında, Almc11nya'nın Hannover şehrinde 

yüksek tahsilini tamamlayan. tahsil boyunca çeşitli 

fabrikalarda staj yapan, kurslar gören Taşkent, 1924 
yılı sonlarında, gönlü burcu burcu vatan özlemiyle 
dolu, genç bir «Yüksek Kimya Mühendisi» olarak 
yurda döndü. Yeni kurulan genç Türkiye'nin Taş
kent gibi gençlere ihtiyacı büyüktü. 

Aldığı burs nedeniyle, Kazım Taşkent'in «Mec
buri Hizmetııi vardı. Önce Ankara'da, Ticaret Veka
leti'nde «Boyacılık Öğretmeni» kadrosunda memu
riyete girdi. K ısa bir süre sonra, Alpullu Şeker Fab
rikası'n ın kuruluşunda ve işletilmesinde üç yıl sü
ren görev aldı. Arkasından İktisat Vekaleti İstanbul 
Sanayi Müdürlüğü'ne, 1930'da da Zonguldak' ta Tür
kiye iş Bankası Kömür Madeni Şirketi'ne tayin edildi. 

Memuriyet hayatında, daima etrafına kendini 
sevdirmesini bilen, sevk ve idarecilikteki başarısıyle, 
adım adım yükselen Taşkent, 1933'te Ziraat Banka
sı, İş Bankası ve Sümerbank'ın müştereken kurduk
ları Eskişehir Şeker Fabrikası'nın, 1934'te de Turhal 
Şeker Fabrikası~nın Genel Müdürlüklerine atandı. 

Ertesi yıl, Türkiye'nin dört şeker fabrikası, Al
pullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal fabrikaları birleşti 

rildi. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi ku· 
ruldu. Yeni kurulan bu şirketin genel müdürlüğü Ka· 
zım Taşkent'e verildi. Türkiye ekonomisinde önemli 
bir yeri olan bu şirket, ondan çok şey kazandı. 

Kazım Taşkent, 1944 orta larında, yani İkinci 
Dünya Savaşı son larında, Şeker Şirketi'ndeki göre
vinden ayrıldı. Önce Doğan Sigorta Şirketi'n in, son
ra da Yapı ve Kredi Bankası'nın temelini attı. Bugün, 
27.'ci kuruluş yılını idrak eden Yapı ve Kredi Ban· 
kası, onun Türk Bankacılık Tarihi'nde yarattığı dev
rimle, modern bankacılık anlnyışının öncüsü oldu ... 
Kurucusunun adını, bankacılık tarihimize kazandırdı. 

Daima çalı.şmak ve daima bir gönül adamı ol
mak prensibiyle, bugüne kadar büyük işler başaran 
Taşkent, Türk mecmuacılığına da Avrupa tekniğini 

getiren kişi lerdendir. 17 yıl önce, Tifdruk Matbaacı
lık Sanayiini Türkiye'de kurdu. Hayat yayınlarıyle 
değerli eserler kazandırdı. 

Başarılarının sırrını her zaman çok çalışmasına 
borçlu olduğunu belirten Taşkent «Herkes altı saat 
çalışırsa ben on saat çalışırım. Eğer başkalarının yap
tıklarından fazla bir şey yapabiliyorsam, bu, fazla 
çalıştığım saatlerin eseridir» der. 





~ ........................................ 1111!!!!1'1111111~----

Sedat Simavi 
1896 - 1953 

TANINMIŞ gawteci l'<' cıl/ıirnyelıı qaıetes i 11i11 l,ıı

rııcıısıı. istcı11bıı/"rla clogclıı. J..·iJl•lii lnr aılt•ye m en 
sıtpl1ır. 1'ilrk gazeteciliqımle ;:c/e/cı lnr rh'rrim :-><ı 
yı/aıı ıclliırrıyetıı pazclesıy/e lwlka c/011 11 1. l>ır r·.~ı· r 
yaratırkerı. Tiirkı!Jemızcle yiizbııılerın iiwrrmi<' r;a
:zetc· .~atılabtlece(J1111 ıspatlamı~tı. Halka <löıı ıı l, ya
:nlarıyla rla senlmıs l>ir gazeteci olan Sc•<lat Simcı
ı·ı l•cırikatilrlen. roman ı•c• pıyeslerıyle <le 1111 yap-
1111.~tı. J.</5.1 yı/111c/a ııefat ı>ttı. Kabrı Kanlıcıı"claciır. 

H ÜRRIYET kah•amanlanndan M;that Paşa'non 
yakınlarından olup Abdülhamid devrinde hayatını 

sürgün olarak gönderildiği çeşitli yerlerdeki muta
sarrıflıklarla geçiren ve nihayet Sakız adasında vefat 
eden Hamdi Simavi Bey'in oğlu olan Sedat Simavi 
İstanbul'da dünyaya gelmişt i . Tahsil hayatına Saint 
Joseph Fransız Frerler mektebinde başladı, bilahare 
Galatasaray Lisesi'ne gecip oradan mezun oldu. 

Yaşı müsait olmadığı icin Birinci Dünya Savaşı' 
na katılamadı, ancak gönüllü hastabakıcı olarak va
tan hizmetinde bulundu. Daha sonraları bir süre Ga
latasaray Lisesinde tarih öğretmeni olarak vazife 
gördü. 

1332 (1916) yılının haziran ayında «Hande » 
adlı haftalık mizah gazetesinin imtiyazını alarak ba
sın sahnesine ayak bastı. Ankara Caddesi'nde bir Er
meni vatandaşın kırık dökük matbaasında «Hande» 
nin ilk sayısı hazırlanıyordu. Dergi, İstanbul'da müt
tefik devlet nıensuprarının da bulunduğu gözönüne 
alınarak Türkçe - Almanca yayınlanacaktı. «Hande» 
nin sözlük anlamı, memleketin 1. Dünya Savaşı'nın 
başlamasıyle beraber unuttuğu «gülme» idi. Ve oku
yucularına: 

«Bırakınız, tabiatın gözlerine gizli bir siyah göz. 
lük takarak d:.inyaya yolladığı bedbinler ve yüzleri
nin derisiyle dudaklarının kenarlarını fazla gerdiği 
abuslar inkar etsinler; ben, bütün insanların en mu
nis ve en sevimli dostuyum. Aynı zamanda şen ve 
hükmeden bir dost.» 

Sedat Simavi, «Sakın gülüne olma. Güldürücü 
ol.» düsturuyle derginin yolunu çizmişti. Sorumlu 
müdürü Fe~idun Kandemir'di. Halk tarafından tutu
lan «Karagöz» gazetesinin havasını verdiği gazete
sinde karikatürleri bizzat Sedat Bey yapıyordu. Faııl 
Ahmet Aykaç, Asım Us da yazı ailesindendi. Sedat 
Simavi, bu y::ızarlara yazıları yayınlansın veya yayın
lanmasın yazı başına bir gümüş mecidiye verirdi. .. 
Yazara daima peşin ödenen bu ücretle bugün dahi 
tam ola rak uygulanamayan patron-yazar ilişkilerini o 
zamanlar ayarlayan Sedat Simavi, bu düzeni ömrü
nun sonuna kadar uyguladı ve böylece gird iği b;ısın 

hayatında birçok dergi ve gazete çıka:dı. 

Onun kişiliğini anlamak icin aşağıdaki belge pek 
önem taşır: 

Sevr andlaşmasının imzalandığı günkü İ stanbul 
gazeteleri büyük başlıklarla artık savaşın sona erdi
ğini halka müjdelerken, Sedat Simavi aynı günkü 
«GüleryÜZ» adlı gazetesinde şu manşeti vermişti: 

«Savaş bitmemiştir, bu millet zincire vurulamıya· 

caktır!» 

Gerçekten de Türk milleti zincire vurulamamış, 
istiklal Savaşı 'yle millet bagınısızlığına kavuşmuştu. 

Sedat Simavi'nin çıkardığı dergiler arasında en 
çok sev ilip tutulanı hic şüphe yoktur ki devrin en 
modern dergisi bulunan « 7 Gün» olmuştur. «Hurri· 
yet» gazetesi ise onun son 59'uncu imtiyaz hakkını 
aldığı en büyük eseridir. 

Türk gazetecil iğine batılı ~lamıyle durmadan 
uyguladığı yenilikler nedeniyle «Hlirriyet» pek kısa 

bir zaman içinde Türkiye'nin en cok okunan gaze· 
tesi haline geliverdi. 

Zamanı için gayet modern hava taşıyan «İ11ci11, 
«D iken», «Karikatür» ve nihayet bir devre adını ve
ren «7 Gün» gibi mecmualardan sonra 1948 yılında 
yayınlamaya başladığı «Hürriyet» gazetesi ile Türk 
basınına büyük bir reform getiren Sedat Simavi, 
Türk gazeteçiliğine ı en idi baskı, ili: ve mecmua ve r<'· 
sim li roman tiryakiliğini getiren kişi de oldu. 

Sedat Simavi'nin gazetecilerin örgütlenmesi yo
lunda göstermiş olduğu büyük ve olumlu çabalar da 
asla unutulamaz. Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu 
başkanı olan ve uzun yıllar başkanlık görevinde ka
lan Sedat Simavi, tek parti devrinde dahi büyük bir 
cesaretle me'sleği ve meslekdaşı adına mücadele gös· 
termiş, bu uğurda büyük feragatla çalışm ı ştı. 

Hürriyet gazetesindeki halka dönük başyazıları 
ile de çok sevilen ve tutulan Sedat Simavi, memle
ket davalarını halkın diliyle halka indirip onların il· 
gisiııi uyandırmasını bilmişti. Kıbrıs davası bunların 
en önemlisidir. Devrin Türk hükümetleri böyle bir 
davanın varlığını inkar ederlerken o yazılarında bu 
tehlikeyi belirtmiş ve bu uğurda mahkemelere bilıı 

düşmüştü. 

Genç sayılacak bir yaşta vefatında bu mücade· 
leli yaşantısının da önemli rolü vardır muhakkak ki. 

Sedat Simavi'nin karikatür ve gaze tecilik çalış· 

nıalarının yanısıra tiyatro alanında gösterdiği çabalar 
da asla küçümsenmlyı;c;ek bir nitelik taşır. 



SEDAT SiMAVi 



Adnan Menderes 
· 1899 . 1961 

BI R devre adını veren si yaset ve devlet adamı. 
Aydın"da doğdu. Annesi çevrenırı en köklü bir ai
lesinden olup Ali Rıw Pa~a ·nın l>mdır. Babası Et
hem Bey ise Aydm'da Tahnn.t Katıplıgı yapmış. 
bilahare çiftçilıge başlamıştı. A.ılesimn tek çocuğu 
idı. Izmir ve Aydın'ın işgcılı sırcısmda Yunanlılara 
karşı kurulan mukavemet harekellcrme yedek su· 
bay olarak katıldı. Ege'ni11 en eski aılelerinden Ev· 
liyazadelerm kızı ile evlendi ve ıiq oğulları oldu. il 

POLiTiKA hayahna 1930 yılında Fethi Okya"ın 
kurduğu Serbest Fırka'ya girerek atılmıştı. Serbest 
Fırka'nın Ege çevresinde gördüğü büyük ilgi, Çakır
beyli çiftliğinin sahibi Adnan Bey'i de bu partinin 
saflarına çekmişti. Ancak ne var ki Serbest Fırka çok 
geçmeden kendisini feshetmişti. Atatürk, bu parti
nin yarattığı büyük muhalefet cereyanın ın ana se
beplerini aramak için çıktığı Ege gezisi sırasında Ay
dın'a uğradığı zaman genç Adnan Menderes'i de ta
nımıştı. Atatürk, sorduğu sorulara gayet cesurane 
ve mantıki cevaplar veren bu gencin üzerinde bH
hassa durmuş ve çok geçmeden kendisine Cumhu: 
riyet Halk Partisi'ne katılması teklif edilmişti. Halk 
Partisi'ne intisap eden Adnan Menderes, 1931 se
çimlerinde aday gösterilmiş ve mille tvekili olarak 
parlamentoya katılmıştı. 

Adnan Menderes'in Meclis'e girdiği günden 
1946'da Demokrat Parti 'nin kurul uşuna kadar geçen 
uzun ve kesintisiz milletvekilliği hayatı, kendi deyi
mi ile «Kendi kendini yetiştiı me devresi» oldu. Bu 
yı llar içinde bir yandan Ankara Hukuk Fakültesi'ni 
bitirirken bir yandan da parti ve parlamento içinde 
Türk sporunun ana meseleleriyle uğraştı. Eski bir 
sporcu idi, İzmir Karşıyaka takımında futbol ve bas
ketbol sporlarıyle meşgul olmuştu İzmir'de geçen 
tahsil devresi sırasında. 

Kendi kuşağının hükümet koltuklarını paylaş

tıkları Saracoğlu devrinde, Toprak Kanunu gibi bazı 
hareketler Me:ıderes' i Halk Partisi içinde muhalefet 
safına itmiş ve sesi duyulmaya başlamıştı. 

Celal Bayar'ın bir muhalefet partisi kurma ni
yethri <i>ffklamosmdan sonra, meşhur dörtlü takrire 
imzasını koyarak CHP'den gürültülü bir şekilde ay
rıldı ve Demokrat Parti'nin kurucuları arasına katıl
dı . O günden sonra ad ı Celal Bayar, Refik Koraltan 
ve Fuat Köprülü ile birlikte duyulmaya başladı. 

_ 1946 seçimlerini Demokrat Parti kazanamamıştı 
ama Adnan Menderes'in adı bütün memlekete ya• 
yılmıştı. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti' nin ikti
dara gelmesiyle, Cumhurbaşkanı Celal Baya.r tara
fından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ve DP' 
rıin on yıl suren iktidarının ilk ve son başbakanı oldu. 

Menderes enerjik bir başbakan olarak o zamana 
kadar alışılagelmiş düzenden dışarı çıkmasını başar-

mış, halkla ilişkilerini son günlerine kadar devam 
ettirmesini bilmişti. 27 yıllık bir iktidarın verdiği bık
kınlığın yanısıra devrimciliği, büyük bir dünya sa· 
vaşını karşılamak ve onun dışında kalmak gibi çok 
sıkıntı ve fedakarlıklara göğüs gerilmesini gerektiren 
bir devirden arda kalmış CHP iste r istemez, DP'nin 
tam tersine, çok bürokratlaşmıştı. Ona oranla halka 
dayanmasını beceren bir partinin başında Menderes 
hic kuşku yok ki büyük ve bulunmaz bir şansa sa
hipti. Ne var ki serbest teşebbüs ve özel sektöre Ön· 
celik tanıyan Menderes politikasının ilk hızı kaybo
lup birçok eski arkadaşları Menderes'ten ve parti
sinden yavaş yavaş uzaklaşmaya baş layınca gittikçe 
yalnızlaşan dinamik ve enerjik adamda bir hırçınlar 
ma başgösterdi. iktisadi durum da onun iktidarınm 
ilk yıllarındakinden çok farklı bir manzara arzedi• 
yordu. Ve Menderes ile memleket ayd ın ları arasın· 

da aşılmaz engeller meydana gelmeye başladı. 
Nihayet söz, fikir ve basın özgürlüklerini kısıt· 

layan kanunların çık ışıyle öğrenci hareketlerinin 
patlak vermesi Adnan Menderes'i birdenbire güç bit 
duruma sokuverdi. Bu arad;;ı Atatürk devrimlerini, 
millete malolanlar ve olmayanlar şeklinde bölmİİI 
olması da uzlaşmazlığı gittikçe derinleştiriyordu. 

İşte Demokrat Parti'nin dört kurucusundan biri 
genel başkanı ve on yıllık başbakanı olan Adnan 
Menderes 27 Mayıs 1960'a böyle geldi. 

27 Mayıs Devrimi'yle beraber, anayasayı ç' 
nemek suçundan bütün arkadaşlarıyle birlikte Y 
sıada'da kurulan Adalet Divanına sevkedildi. Ya 
lan duruşmaları sonunda suçlu görülerek ida 
mahkum edildi. 

1 yıl 3 ay 21 gün Yassıada'da mevkuf kalan Ad· 
nan Menderes, hakkındaki idam kararının tasdikin
den 36 saat sonra 17 eylül 1961 pazar günü öğl• 
den sonra mahkumlar adası İmralı'da asılmak su· 
retiyle idam olundu. 

Mezarı, Yassıada'da kurulan Adalet Divanınca 
ölüm cezasına çarptı rılan ik i bakan arkadaşı Hasan 
Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu il~ birlikte İmralı ada
sındadır. Üç oğlundan Yüksel Menderes son yıllar· 
da politika hayatına atılmış olup bir süre Adalet Par· 
tisi saflarında vazife gördükten sonra Demokrati 
Parti kurucuları arasına katılmış bulunmaktadır. 





Cevdet Sunay 
19ıoıo 

TÜRKİYE Cumhuriyett'nin beşinci Cumhur bf11· 
kanı'dır. Trabzon·da doğdu. Tahstıini Kuleli As
keri Lisesi ile llarbiye'de yaptı. istiklal Savaşı'na 
katıldı. gösterdiği yararlıklardan ötürü İstiklal 
Madalyası aldı. Cumhuriyetin ilanını müteak·ıp 
kahraman ordumuzun çeşitli kademeler inde vazi
fe gördü. 27 Mayıs·ı müteakıp önce Kara K uvvet
leri Komutanı, sonra Genelkurmay Başkanı oldu. 
Sunay. 1966 yılında da Cumhıırb0:şkanlığına seçildi. il 

K ULELI Aske•i Umi'ni bifüdikten sonrn, Ha« 
1 
biye tahsilini yapmasına fırsat kalmadan, özel bir 

j eğitimden soııra cepheye sürülen sınıftandı. 1 Eylül 
ı 1917 günü henüz on yedi yaşında iken üniforma
! sında asteğmen demiri olarak Filistin cephesine 

! gönderilmişti. On yedi yaşındaki MÜiazım Cevdet, 
emrindeki asker ile kahramanca çarpıştı Filistin cep-

' 

hesinde. Bu arada ciddi bir kurşun yarası da aldı ve 
ba{ılı bulunduğu birlikle lngilizlere esir düştü. 

1 Esaretin o acı günlerinden sonra yurda döndü-
ğünde ( 1920), savaş bitmiş ve Osmanlı İmparator
luğu mağlup düşmüştü. Mütarekenin o karanlık gün
leri arasında güzel vatan parçalanmıştı. Anadolu-'da 
toplanan bir avuç idealist, Mustafa Kemal Paşa'nın 
etrafında hürriyet meşalesini tutuşturmuşlardı. Teğ
men Cevdet derhal 'Anadolu'ya geçerek Kurtuluş 
Savaşı'mızın gönüllüleri arasına katıldı. İlk aldığı gö
rev Gaziantep cephesinde idi. Burada verdiği par
lak savaşlarla dikkati çektiği gibi bir de takdirname 
ile taltif edildi. 

Güney cephesindeki savaşlar sona erdikten son
ra batı cephesine sevkedildi. 41'inci Tümen'in topçu 

l alayında aldığı göreve koştu. İstiklal Savaşı'nın en 
çetin günlerinde cereyan eden en yaman savaşların 

' ta içinde idi. Bu savaşlarda gösterdiği üstün başarı
lardan ötürü İstiklal Madalyas ı ile taltif edildi genç 
subay. 

Cumhuriyetin ilanını müteakıp yarım kalan tah
silini tamamlamak üzere Harb Okulu'na gitti. 1927 yı
lında yüzbaşı rütbe sini aldığı gün akademik tahsil 
yapmak üzere Harp Akademisi'ne girdi. 

1930 yılında genç bir kurmay yüzbaşı olarak 
Akademi'yi bitirdi ve Edremit'e tayini çıktı. Burada 
11 'inci Kolordu emrindeki 3. Batarya Komutanlığı 
görevini yaptı. 

Bundan sonra askerlik hayatındaki başarılı yıl· 
ları birbirini izledi. Genelkurmay Harekat Dairesi 
Başkanlığı'ndaki görevi sırasında binbaşı oldu 
(1934). Ertesi sene 1. Süvari Tümeni Kurmay Baş

kanlığına atanarak Karaköse'ye gitti. 
Kahraman ordumuzun çeşitli kademelerindeki 

1 

başarılı görev yıllarından sonra 1940 yılında yar
baylığa terfi etti. Bundan sonraki çalışmaları çok sev

: diği askerlik ilminin öğretmenliği üzerinde topjan
ı 

dı. 1942 yılında Harp Akademisi'ne tab'iye öğret· 

men yardımcısı oldu. 1943 yılında 72'nci Topçu Ala
yı Kumandanl,ığı görevine giderken omuzunda bir 
kokart ile üç yıldızdan ibaret albay üniformasını ta
şıyordu. 

Kırk üç yaşındaki Kurmay Albay Cevdet Sunay 
çok geçmeden tekrar Harp Akademisi'ndeki görevi· 
ne döndü. Dört yıl süre burada tab'iye öğretmeni 
olarak vazife gördü. Bu arada askerlik konusunda 
eserler vermeye başladı. «Geri Hizmet» ve «Üçüncü 
Sınıf Tab'iye Dersleri» onun askerlik alanında verdiği 
çok değerli iki eser olarak bugün dahi değerini mu· 
hafaza etmektedir. 

1947 yılında yeniden kıta hi'zmetine çıktı ve 
ertesi yıl Türk Ordusunda kurulan ilk zırh~ tugayın 
komutanı oldu, 1949 yılında da tuğgeneralliğe yük· 
seldi. Artık General Cevdet Sunay olmuştu. 

General Sunay önce Genelkurmay Harekat Dai· 
resi Başkanlığına tayin e~ildi, ertesi yıl da 33' üncü 
Tümen komutanı olarak Erz.urum'a gitti. 1955 yılın· 
da korgeneralliğe terfi eden Sunay, 1958 yılında 
Genelkurmay ikinci Başkanı oldu ve aynı senenin 
30 Ağustos günü apoletine dördüncü yıldızı da ta
karak orgeneralliğe yükseldi. 

27 Mayıs devrimini müteakıp Orgeneral Cevdet 
Sunay Kara Kuvvetleri Kumandanlığı görevine getİ· 
rildi, kısa bir süre sonra da Genelkurmay Başkanı 
oldu. Bu önemli görevi altı yıl süre ile büyük bir' di· 
rayetle ifa ediyor Orgeneral Sunay. 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in amansız bir 
hastalığa yakalanması üzerine bir cumhurbaşkanı 
adayı aranırken akla ilk gelen isim o oldu. Sunay'ın 
şahst üzerinde yalnız siyaset adamları ile milletve
l<llleri değil, bütün millet de müttefikti. Nitekim ya
pılan seçimin' daha ilk turunda büyük bir ekseriyet 
toplaya~ak Türkiye Cumhuriyeti'nin beşinci cumhur• 
başkanlığına getirildi. 

Ordunun sevilen kumandanı, cumhuriyetin de 
sevilen bir başkanı oldu. Partilerüstü bir insan olma· 
sı ve tarafsız davranışları ile herkesin haklı sevgisini 
kaıandı Cu'mhurbaşkanı Sunay. 

Ve bugün de cumhurbaşkanlığı görevine, her
kesçe sevilip •sayılan pir şahıs olarak devam 
mektedir. 





... 

Vehbi Koç 
CUMHURiYET devrinin yetıştırdiğ1 un<ıi işada· 
mıdır. 190J'de Ankara'da doğdıı. «ldadııı yani lise 
öğreniminden sonra. evlerinin alt ıııdakı küçük 
dükkanla ticcıre,t hayatına atıldı. 1!126da «Koçz<ı<le 
Ah met Vehbi» adıyle ılk /irınas11ı •. kısa zamaıula 
işlerini genişleterel;, J!l.'lı'l 'de de bııqııııkü Koç Gru· 
bu'nım ilk ano111m .~ırketi olan "Koç Tican'i A.Ş.ı)yı 
kurdu. Bugün en büyük özel teşebbus olan Koc: ID 1901 Grııbıı'nda fili şirket vardır ve ·ıs birı kiı,;ı çalışır. 

c UMHURIYET devdn;n yeHşfüd;ğ; ünlü ;şada
mı Vehbi Koç, 1901'de Ankara'da doğdu. Soyu, ba
ba tarafından Hacı Bayram Veli'ye uza nır. 

Orta öğrenimini Ankara'da, Taş Mektep ldadi
si'nde tamamlayan Vehbi Koc, okulunda daima ça
lışkan bir öğrenci olarak dikkati çekerdi. Öğrenimi 
sırasında, ticaret hayatına atılmak istedi. 1920'de bir 
yıl B.M.M. de musahhıh yardımcılığı da yapan Vehbi 
Koç'un babası, onu, henüz pek tecrübesiz buluyor, 
dükkan açmaya rıza göstermiyordu. Nihayet araya 
büyükbaba girdi ve evle rinin altındaki dükkanı 

«Koçzade Hacı Mustafa Rahmiı) adıyle açtı. Bu kü
çük dükkanla işe başladı. Bugün 66 şirketten mey
dana gelen, 15 bin kişi çalıştıran Koç Grubunun nü
vesi ' işte bu küçük dükkan oldu. 

Babası, 1926 yılında, firmayı ona devretti ve 
dükkanın adı, «Koçzade Ahmet Vehbi» olarak de
ğişti. işler büyüyüp, geliştikçe, 1938'de bugünkü Koç 
Grubu'nun ilk anonim şirketi olan «Koç Ticaret A.$ .>) 
kuruldu. 

Vehbi Koç, iş hayatında daima üç temel prensi
be inanmıştır. Biri, müesseselerin şahıslarla kaim ol
mayıp, kuran şahsın hayatından sonra da devam ede
bilmesi için sağlam bir organizasyona, iyi bir sevk ve 
idareye sahip bulunması, diğeri hayır işleri ve sos
yal hizmetlerin müesseseleşmesi, üçüncüsü de çalı
şanların geleceğinin kendi müessesesinde güven al
tına alınmasıdır. 

Koç şirketleri, 1964 yılında Koç Holding A.Ş. 
olarak teşkilatlanmış ve 1969'da yürürlüğe giren Va
kıflar Kanunu ile Vehbi Koc;, 12 milyon liralık Hol
ding hisse sened ini teberru ederek Vehbi Koc; Vak
fı'nı kurmuştur. Daha önce, gene Vehbi Koc; tara
fından kurulmuş bulunan Ankara Üniversitesi Vehbi 
Koç öğrenci yurdu, O.D.T.Ü. Vehbi Koc; Öğrenci 
Yurdu, Göz Bankası, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi Kitaplık ve Araştırma Binası, Amirill 
Bristol Hastanesi Kobalt Pavyonu gibi tesislerin de
netimi de Vehbi Koç Vakfı'na devredilmiştir. 

«Vakıf» Koç ailesinin geleneğinde vardır. Nite
kim, aile daha önce Ankara'da da İbadullah adıylc 
bir vakıf kurmuş, 55 parça emlakını bu vakfa ba
ğışlamıştı. 

Bütün bu vakıfldr, Vehbi Koç'un ikinci temel 

prensibinin eserleridir. Koç, üçüncü temel prensibini 
de 1967'de Koc; Holding Emeklilik ve Yardım San· 
dığı Vakfı ile gerçekleştirmiştir. 

Koç şirketleri grup olarak, Vehbi Koç da şahıs 

olarak, uzun yıllardan beri özel sektörde en yüksek 
vergiyi ödemekte ve ödeme liderliğini bırakmak da 
istememektedir. 

Vehbi Koc;, sosyal hizmetlere de büyük önem 
vermiştir. Uzun yıllar Kızılay, Çocuk Esirgeme Kuru
mu, Verem Savaş Derneklerinin yönetim kurulların
da fiilen görev alan -Vehbi Koc;, ülkemizin kalkınma· 
sında eğitimin büyük önemine inandığı icin, aynı fi. 
kirde olan arkadaşlarıyle beraber 196 7'de Türk Eği· 

tim Vakfı'nı kurmuştur. Koç ayrıca Ankara Ticarol 
Odası, lstanbul Sanayi Odası, Odalar Birliği Yöne
tim Kurullarında ve başkanlıklarında da bulun· 
muştur. 

iş hayatında sabırlı ve ısrarlı , özel hayatında ise 
sa'kin ve gösterişten uzak yaşamayı seven Vehbi 
Koç, dinine, geleneklerine ve ailesine çok bağlıdır. 
Mütev.\zidir. Cömerttir, fakat israfa karşı olduğunu 
her vesileyle belirtmekten çekinmez. Yerindeyse bir· 
kaç milyonu severek bağışlar fakat 1 liralık israfa 
çok kızar ... 

Başarıda, daima mutlu bir aile hayatının önem· 
li rolü olduğuna inanmıştır. Çeşitli yazı ve konuş· 

malarda, başarının sırrı olarak gösterdiği şartlar, ki· 
şiliğini ortaya koyan önemli unsurlardır: 

«insanın, hayatta kendi geçirdiği tecrübeler ye
terli olmadığından, daima başkalarının tecrübelerin· 
den yararlanabilmek gerekir. Çok çalışmak, sağlığa 

dikkat etmek, spor, eğlence ve istirahatın ölçülü ol· 
masına itina göstermek şarttır. İnsan, mutlaka sev· 
diği mesleği seçmeli, çok iş değiştirmeden, birden· 
bire yükselme hevesine kapılmadan <:alışmalıdır. 
Memleketin sosyal davalarıyle yakından ilgilenmek, 
randevulara erken, toplantılara hazırlıklı gitmek, hi• 
kimse hakkında acele ve kulaktan dolma haberlerle 
karar vermemek elzemdir. Başkalarının fikrine saygı 
duymak, karşısındakini daima dikkatle dinlemek, 
memlekette yeni i ş imkanları yaratmak, başarının 
sırları arasında önemli faktörlerdir ... » 

Bugün 71 yaşında bulunan Vehbi Koç evlidir 
Bir oğlu ve üç kızı vardır. 



Koç Holding Arşivinden VEHBi KOÇ 



Cemal Nadir Goıer 
TÜRK karikatür sanatının gelmış geçmış en bıi
yük bir ustasıdır. Bıırsa'da doğdu. idadi tahııil1-
ni yarıda bırakıp tabelacılıkla hayata atıldı. Bıı 
arada karikatüre de merak sardı. 1929 yılında 
cıAkşamıı gazetesine girdi, bilahare <1Cumhuri
yetııe geçti. Gündelik karikatürlerinin yanısıra 
ôlümsüz tipi <1Amcabeyıı ile de büyük şöhret yap
tı. Bu isimde bir de ha/talık mizah dergısı çıkar
dı. 27 Şubat 1947'de ôldü. Kabri Zincirlikuyu'dadır. il 

4 iLE du<0munun hôç de ôyô olmama" yüzünden 
Bilecik ldadisi'ndeki tahsilini yarıda bırakıp hayata 
atılmak üzere Bursa'ya, baba ocağına dönmüştü. 

Babası Şevket Bey gayet iyi kanun çala rdı , aynı za
manda gayet usta bir hattattı da. Cemal Nadir de 
babasından tevarüs ettiği hattatlığı, tabelacılık ile 
değerlendirme yoluna gitti. Sahaflar Çarşısı'nda aç
tığı ufacık bir dükkanda tabelacılığa başladı. Bursa'
da, tabelaların kenarıı . ı resimlerle süsleyen ilk ta
belacı olması bakımından derhal tutundu. Ekmek 
parası uğruna tabelacılık yapıyordu, fakat tüm eme
li lstanbul'daki gazete ve dergilere resimler çizmek, 
karikatürler yapmaktı. Bu arada İstanbul'daki çeşit
li gazete ve dergilere de karikatürler yollamaya 
başladı. İlk eserleri, Sedat Simavi'nin çıkardığı «Di
ken>> mecmuasında yayınlandı. Bu amatör faaliyet 
daha sonraları «Akbaba » dergisinde devam etti. Bir 
ara Bursa'daki tezgahını kapatıp İstanbul'a galdi. 
Bütün gazete ve dergilerin kapısını aşındırdıktan 
sonra ccPapağan» mecmuasında iş bulabildi. Ancak 
bu dergiden aldığı pek az ücret yüzünden büyük 
bir geçim sıkıntısına düştü. Üste lik ~.sıralarda yeni 
de evlenmişti. Tekrar Bursa'ya dönmek zorunda kal
dı . Sinemalara afiş yapmak ve tabela yazmakla ha
yatını kazanmaya devam etti. Ancak dar bir çevre
de fazla iş olmaması yüzünden ek bir iş aramak zo
runda kaldı, bazı eş-dostun aracı lığı ile, o tarihler
de açılan özel «Bizim Mektep»te bir öğretmenlik 
buldu. Resim, elişi , idman derslerine girdiği gibi 
okul idaresinde katip olarak da çalışmaya koyuldu. 
Bu arada hevesli öğrencilere mandolin dersleri de 
veriyordu. Ancak bu mektepte de şartlar pek iyi 
deöildi. Maaşını muntazam alamıyordu. Hatta bu 
yüzden Okul Müdiresi Zehra Hanım'ın ccBugün ayın 
kaçı acaba?» diye sorusuna «- Tam kırkbiri hoca
hanım» cevabını vermesi ve ccAyın kırkbiri olur mu 
hiç Cemal Bey?» demesi karşısında da ccKırkbir gÜrı
den beri maaş alamadığımıza göre, olsa olsa kırk
biri olacak ... » diye mukabelede bulunması pek meş
hurdur. t, 

Harf inkılabı, öğretmenlikten aldığı para kıt 
kanaat geçinmeye çalışan Cemal Nadir için büyük 
bir fırsat oldu. Öğretmenliği bı~karak tekrar tabe
licılı!}a döndü. Olağanüstü bfr ~cıyret göstererek, 

denilebilir ki, Bursa'daki tüm dairelerin levhaları ile 
ticarethanelerin tabelalarını yeni harflerle yazdı. Harf 
inkılabının onun yaşantısı üzerindeki en büyük et· 
kisi, gazetelerin de yeni harflere dönüş sırasında 

okuyucu tutabilmek için yaptıkları hamleler oldu. 
Amatörce bir ilişkisinin bulunduğu «Akşam» gazete
si, her gün bir karikatüre sayfaları arasında yer ver· 
mek istediğinden kendisini İstanbul'a çağırttı. İs· 
tanbul'a geldi ve ilk şöhretini bu gazetede yaptı . Bu 
arada ölümsüz tipi «Amcabey»i de yarattı. Babıali'· 
de şöhret olmaya başlayan Cemal Nadir kendisini 
daha iyi yetiştirmek amacıyle Güzel Sanatlar Aka
dehıisi 'ne girmek istedi, ancak olanca heves ve ka
biliyetine rağmen «Ressamlığa kabiliyeti görülmedi
ği» gerekçesiyle kabul olunmadı. Kendisini kabul et
meyenler arasında ünlü ressam Çallı İbrahim de var· 
dı. Üstat, uzun yıllar sonra şu sözleriyle Cemal Na
dir'in gönlünü aldı: cc- Seni Akademi'ye kabul et
memekle ne kad~r isabet ettiğimi sonra daha iyi an· 
tadım. Kabul etseydik, sayısı pek kalabalık olan res· 
samlar arasında bir de Cemal Nadir bulunacak, fakat 
memleket, sanatında bir tek olan büyük bir karika· 
türistten mahrum kalacaktı .. » 

Sanat yaşantısının en güçlü eserlerini (cCumhu· 
riyet» gazetesinin sütunları arasında verdi. Özellik
le ikinci Dünya Savaşı'nın sıkıntılı günlerinde mille· 
tin yüzünü güldüren kişi olarak gönüllerde taht 
kurdu. Bu arada ccAmcabey.11in dışında «Dalkavuk•, 
ccAk ile Kar.a», ccSalamon», ccHarp Zengini» gibi unu· 
tulmaz tipler de ortaya çıkardı. 

Fırçası kadar esprili bir kaleme de sahipti. Çe· 
şitli gazete ve dergilere imzasız ve cc Patavatsız» , mÜS· 

tear adıyle mizahi yazılar da yazdı. Tam bir halk ço· 
cuğu olan Cemal Nadir, aynı zamanda halk sanat
karı olarak da halkın hislerini dile getirdi çizgilerin· 
de. Cemiyetin dertlerini ve yaralarını en güzel ve 
en zarif nükteleriyle çizdi. Beynelmilel çapta bir ka· 
rikatür tekniği ile Türk karikatürünü yaratırken onun 
milliliğinden hiçbir şey kaybettirmemeyi de başardı. 

Yıllar boyu bütün milleti güldüren Cemal Nadir, 
özel yaşantısında gayet az gülen bir insandı. Ünlü 
.bir yazarımız onun bu halini «Cemal Nadir ki, ce· 
mali nadir güler» diye dile getirmişti. 194J'de haya
ta gözlerini yumdu. 





Kubilay 
1906 . 1930 

İLi(. devrim şehididir. I zmir'de doğdu, tahsiıtni 
Butsa Öğretmen Okulu'nda yaptı. Yedeksuba11 
olarak bulurıdugu Menemen'de bir irtica ayaklan
masında yobazlara karşı çı1otığı için hunharca kat
leciildi. Menemen'in en yüksek tepesi üzerinde bü
yük bir heykeli bulunmaktadır. Ayrıca Bursa Öğ
retmen Okulu'nun bahçesinde de bir büstü vardır. 
Onun hayatını anlatan çeşitli kitaplar vardır. H er 
yıl Kubildy'ın aziz hatırası ıçin tôrenler düzenlenir. il 

1930 yolomn 23 A.ahk günü Menemen'de ha· 
va bulutlu ve kapkaranlıktı. Sanki o gün, olup bite
cek o kara ve kapkara olayları daha önceden haber 
veriyormuş gibi.. Zaten son günlerde E~e'nin bu sa
kin ve mütevazi köşesinde birtakım karanlık işler 
dönmeye başlamıştı gizliden gizliye. Garip tavırlı bir
takım insanlar gelmişti kasabaya. Neden gelmişler
di, nereden gelmişlerdi, niçin gelmişlerdi, kimseler 
bilmiyordu. Ta ki o bulutlu ve karanlık 23 aralık gü
nü camiden cemaatin çıkışına kadar. 

Ne olduysa o sırada olmuştu işte. Başı sarıklı, 

kara sakallı birtakım kimseler öne geçmişler ve el
lerindeki yeşil bayrakları açarak «Şeriat isteriz!» di
ye ba!}ırışmaya başlamışlardı . Birtakım cahil kimse
lerin de onbra iltihakıyle birdenbire kalabalık bir 
topluluk halini alıvermişlerdi. 

ccŞeriat isteriz!» haykırışları arasında hortluyor
du irtica ... 

«Din elden gidiyor!» diye masum halkı tahrik 
· "diyordu kara sakallı ve kara düşünceli kişiler ... 

Bütün Menemen halkı yollara dökülmüş, olup 
bitenleri seyrediyordu. Herkeste bir şaşkınlık vardı. 
Gözü dönmüş softalar tam bir anarşi havası estiri
yorlardı Menemen sokaklarında. Mevcut düzeni yık
maya matuf bir davranıştı bu. Henüz yedi yaşında· 
ki Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımak istemeyen bir tu
tumdu bu. 

Ve o gözü dönmüş mürteci sürüsünün karşısı

na birdenbire genç bir subay dikiliverdi. Ufak te
fek boyuna ragmen bir abide gibi heybetle dikilmiş
ti yolun ortasına. Adı, Mustafa Fehmi Kubilay'dı. Bu 
bölgenin; İzmir'in çocuğu idi. Tahsilini Bursa Erkek 
Muallim Mektebi'nde (Öğretmen Okulu' nda ) yap
mış, sonra vatan vazifesine gitmişti. Yedeksubay 
olarak bulunuyordu Menemen'de. Tam bir cumhu
riyet çocuğu idi genç öğretmen. Cumhuriyete kast
edilm~k istendiğini görür de elini kolunu bağlayıp 
durur muydu bir köşede? 

Genç yedeksubay «Durun!» diye haykırdı. Bir 
an yerlerinde mıhlandılar kara sakallılar. Fakat he
men farkettiler ki o, karşılarında bir tek kişidir. Ken· 
dilerine karşı koymaya kalkışan bu gencecik dev
timcinin vücudunu ortadan kaldırmak onlar için öy
lesine basit bir işti ki. Genç yedeksubayı bir anda 

kanlar içinde yere yığıverdilcr. Fakat öylesine gözle
ri dönmüştü ki, işledikleri şen'i cinayete en büyük 
hunharlığı katmaktan da geri kalmadılar. Kör bir 
testere ile kestiler genç öğretmenin başını. Kendini 
bilmez güruh sadist bir iştiyak içinde seyretti bu 
vahşi tabloyu .. 

Yerlerde tekmeleyip yuvarladılar Kubilay'ın ba
şını, sonra sırıklara takıp öyle dolaşmaya koyuldular. 

Bir Kubilay ölmüştü, bir inkılapçı şehit edilmiş
ti. Fakat genç Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini ni
ce ve nice Kubilaylar bekliyordu. Bu düzeni bozma
ya yeltenen o kara sakallı gafiller cumhuriyet reji
minin demir yumruğunu bir anda başlarına yiyi
verdiler. Aradan 24 saat geçmeden hepsi kıskıvrak 
yakalanıvermişti. 

Cumhuriyet rejiminin pençesi gırtlaklarına sa
rılmıştı. Derhal sıkıyönetim ilan edildi. Menemen'
df.· bir haftanın içinde teşekkül eden bir Divanıharp, 
yakalanan 105 sanı§ı yargılamaya koyuldu. Bir ay 
sonra 37 kişi idam cezasına çarptırılmıştı Askeri 
Mahkeme tarafından. 

Kubilay'ın başın ın kesildiği yerde derhal seh
palar kuruldu. Genç öğretmen ve yedeksubaya 
kasteden hunhar katiller cezalarını bu idam sehpa· 
larında ödediler. 

Büyük Atatürk, irticaın bu büyük vahşeti kar
şısında Türk milletine şöyle sesleniyordu: 

cclstilanın acılığını tatmış bir muhitin, genç ve 
kahraman zabit vekilinin uğradığı tecavüzü bir sui
kast telakki ettiği ve mütecavizler ile teşvikçileri onı 
göre takip edeceği muhakkaktır. Hepimizin dikkati
miz, bu meseledeki vazifelerimizin icaplarını hassa
siyetle ve hakkıyle yerine getirmeye matuftur. 

Büyük Türk Ordusu'nun kahraman genç dbi
ti ve cumhuriyetin idealist muallim heyetinin kıy

metli uzvu Kubilay Bey, temiz kanıyle cumhuriyetin 
hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır .. • 

Takvimler 7 Mart gününü gösterdiği zaman 
Menemen'de her şey sona ermiş, kara irtica bir dı· 
ha kıpırdamamak üzere ezilmişti. 

Şimdi, Menemen'in en yüksek tepesinde onun 
için dikilen muhteşem bir anıt vardır. Aziz hatırası 
her yıl çeşitli törenlerle yad edilir. 





Sait Faik 
Abası yanık 

--
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GUNUMUZUN ünlü hikayecilerindendir. Adapaza
rı'nda doqdu. /stanbul'da öldü. Orta ö(jrenıminı 
lstanbul Erkek Lisesi'yle Bursa Lısesı'nde ta· 
mamladı. Ekonomi tahsilı için Isvıçre·ye gıttiyse 
de devam etmedi. Fransa'ya geçtı ve memlekete 
dönerek hikaye yazmağa başladı. Geçımını sa(jla -
mış olduğu içın rahat çalışabılıyordu. Burgaz Ada· 
sı'nda annesiyle oturdu. Hiç evlenmedı. Şiır, hika
ye ve roman turlerınde değerli eserler verdi. 

s AiT f a;k Aba.,yanok, h;k,;ye ve ,;;, yumağa 
c;;ok küçük yaşta başlamıştır. Sarı okul defterine ya
zı yazmak alışkanlığından hiç vazgeçmedi. Yazıları 

çok kolay yazılmış, özensiz ve pürüzlü göründüğü 
halde sanatçı bu sadeliğe büyük bir güçlükle ulaşa
bilmiştir. Aslında çok güç yazardı. Ama hikaye di
li ic;;in eskilerin yaptığı gibi .. şu kelimeleri kullan
malı, bunları kullanmamalı» yollu bir ayırım yap
madığı için insan tipleri, bilhassa konuşmalarında, 

olanca canl ılığıyle yaşar. Şiiri~ hikayeyi anlatım ba
kımından da, duygu bakımından da karıştırdığı çok 
olmuştur (Menekşeli Vadi, Dülgerbalığının Ölümü 
gibi) . 

Sait Faik, sokakların, deniz kıyılarının, balıkçı

ların , martıların ve halk çocuklarının hikayecisidir. 
Çevresine son derece bağlı, alışkanlıklarında son de
rece ısrarlıdır. O kadar ki, Paris'e ikinci seyahatinde 
onbeş gün bile kalmadan uçağa atladığı gibi İstan
bul'a dönmüştür. 

Daima sevdiği çevrede, sevebildiği insanların 
arasında yaşamayı tercih eden Sait Faik'in, okul ha
yatında da bu duygular hakimdi. Nitekim, 1931'de, 
babasının büyük arzusuyle yüksek ticaret öğrenimi 
yapmak üzere Lozan'a gitmi ş, fakat lsviçrelileri çok 
sıkıcı bulduğu için, on beş gün sonra okula veda 
ederek Fransa'da Grenoble şehrine geçmişti. Gre
noble, Lozan gibi olmamış, ünlü hikayeciyi pek sar
mıştı. Önce Grenoble'da, sonra Marsilya'da epey 
kalan Sait Faik, 1935'te yurda döndü. Babasını 1939' 
da kaybedince, bir ı.üre onun lstanbul'daki ceviz kü
tüğü t icaretine devam etmek istedi. Fakat, becere
meyeceğini, ticaret hayatının mizacına uygun bir iş 

olmadığını çok geçmeden anladı. Vazgeçti. Yine ken
dini kalemine verdi. 

Sait Faik Abasıyanık, soluk sarı benizli, çizgili 
yüzlü, fırlakça açık mavi gözlü bir insandı . Bazı hi
kayelerinde kendinden de söz etmiştir.Bunlar da esa
sen başlangıç ve sonla biten belirli bir konu yoktur. 
Bir anın hikayecisidir. Ya bir ruh bunalımını anla
tır, ya da çevreyle ilgili bir tasvir yapar. Bizim hika
yeciliğimizi küçültülmüş roman örneğinden kurta
rıp onu tasvirden ibaret, ama dinamik bir hale geti
ren ilk önemli yazar odur. 

Abasıyanık'ın kitapları, ilk yayın tarihlerine gö-

re on altı tanedir. Bunlar, sonradan gruplaştırılarak 
da basılmıştır. Medar-ı Maişet Motoru ( 1944) ve 
Kayıp Aranıyor (1953) roman, Şimdi Sevişme Vak
ti (1953) ise şiir kitabıdır. Şiirleri serbest nazımla 

yazılmıştır. Hikayeleri ise ilkin şu ciltlerde toplan
mıştı: Semaver (1936), Sarnıç ( 1939), Şahmerdan 
(1940), Lüzumsuz Adam (1948), Mahalle Kahvesi 
(1950), Havada Bulut (1951), Kumpanya (1951), 
Havuz Başı ( 1952), Son Kuşlar ( 1952), Alemdağı'n
da Var Bir Yılan (1954), Az Sekerli (1954) , Tünel
d eki Çocuk (1955), Mahkeme Kapısı (Adliye Rö
portajları, 1956). Son üç eser, <>lumünden sonra ya
yınlanmıştır. 

Sait Faik Abasıyanık, sağlığında Amerika Bir
leşik Devletleri'ndeki Milletlerarası Mark Twain Der
neği'ne şeref üyesi seçilen tek sanatçımızdır. Oysr 
kendisi şiddetle Amerikan aleyhtarıydı. 

Hikayelerinden 41 tanesi, Prof. Sabri Esat Si
yavuşgil tarafından Fransızcaya çevrilerek «Un Point 
sur la Carte (Haritada Bir Nokta)» adıyle Hollanda'
da yayınlanm ıştır (Leiden, 1962). Burgaz Adası'n
daki evi, ölümünden sonra annesinin teşebbüsüyle 
müze haline getirilmiştir. Aşiyan'da, Tevfik Fikret'
in evinde kurulan «Tanzimat Müzesi» ve Çemberli
taş'taki medresede bulunan c<Yahya Kemal Müze
shıyle beraber, İstanbul'daki edebiyatla ilgili üç mü
zeden biri de ona tahsis edilmişti. Ayrıca, Sait Faik 
Armağan ı adıyle bir de hikaye armağanı kurul
muştur. 

Bu kadar örıem verilen değerli hikayecinin sa
natını meydana getiren özellikler nelerdi? Bu özel
liklerin en önemlisi, yazarın hem son derece yerli, 
hem son derece evrensel olabilmesiydi. Sait Faik 
Abasıyanık, hikayelerinde, İstanbul halkını yaşat
mıştır. Bu halkın her katından insanları ele almış, 

bir fotoğraf makinesi tabiiliği içinde onları birer bi· 
rer dile getirmiştir. Bilhassa balıkçılar, fakir sokak 
cocukları, sol<ak kadınları, iş güç sahibi insanlar, 
rastgele denebilecek bir seçimle onun hikayelerinde 
kendilerini bulurlar. Bu insanlaı ın davranışları, bir 
insan davranışının bütün gereklerine uygundur. 
Günlük konuşma diliyle yazılmış olan bu hikayeler
de bir şehri ve o ~ehrin dünya cevresinde görülebi
lecek olan duygu ve düşünce sistemini buluruz. 
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Keriman Halis Ece 
1913 

«DUNYA Güzellik Kraliçesi» seçilen ilk Türk kı· 
zıdtr. ısta12b11/'da doCdu Tamnmış ithalatçı tüc· 
car darı H alls Bey·in kızıdır . Erkek kardeşi Tur· 
gem Ece ıse halen Galatasaray Kulübü idarecile· 
rindendı r. l!J.12 yılında açılan yarışmada «Tür· 
kıye Güzelt» seçıldikten sonra Belçika'da yapılan 
müsabakada «nilnya Güzellik Kraliçesiıı ünvanı· 
nı kazandı. Kerımarı Halis. bugiln de cıDünya'nın 
en güzel biiyükannesiı: olarak tanınmaktadır. 

1 EDENi dünyaya ayak uydu,ma çab.,mdaki 
9enç Türkiye Cumhuriyeti, Türk kadınına yeni cemi
yet yaşantısı içinde önemli bir yer verirken, Avru
pa'da yaygın bir hal almış bulunan güzellik müsa
bakaları da bu konuda önemli bir fırsat bilinmişti. 
Türkiye Cumhuriyeti henüz altı yaşında iken, Büyük 
Atatürk'ün emir ve direktifleriyle ((Cumhuriyet» ga
zetesi tarafından ilk kez (( Türkiy<? Güzellik Müsaba
kası» tertiplendi. 

3 Eylül 1929 günü yapılan ilk güzellik müsaba
k~sında, sabık Balıkhane nazırlarından Mehmet Tev
fik Bey'in torunu Feriha Tevfik Hanım ilk ((Türkiye 
Güzeli» seçildi. Bunu, 1930 yılında Mübeccel Na
mık ve 1931 yılında da Naşide Saffet hanımların 
kazandıkları müsabakalar izledi. 

Keriman Halis Hanım, 1932 yılında tertiplenen 
dördüncü müsabakaya katılmıştı. Onu, ailesi ve çev
resi bu müsabakaya katılması için bilhassa teşvik et
mişlerdi. O tarihlerde yapılan müsabakalarda aday
ların büyük ekseriyetini iyi ve tanınmış ailelerin kız
ları teşkil ederdi. Kara kaşlı, kara gözlü, parlak uzun 
siyah saçlı ve bembeyaz tenli, cidden çok güzel bir 
kızdı Keriman Halis Hanım. Tahsilini Feyziati (Sonra· 
ki adıyle Boğaziçi) Lisesi'nde yapmıştı. «Hızını yan-

yk •n söndürme aletlerinin Türkiye mümessili olan 
~d1.ills Bey kızını bizzat götürüp kaydettirmişti bu mü-

-lbakaya. 
no 
mış 3 Temmuz 1932 günü lstanbul'da yapılan mü-
""lcoakada, elliyi aşkın namzet arasında Keriman Hi-

ı.. Hanım, jürinin ittifaka yakın kararıyle ((Türkiye 
G'wzeli» seçildi. Fiziki güzelliğinin yanısıra terbiye
si v~ nezaketi ile de bilhassa dikkati çekmişti bu 
genç ve güzel kız. 

Keriman Halis Hanım, o ayın sonunda Brüksel' 
de yapılacak Dünya Güzellik Müsabakası'nın hazır· 
lıklarına girişti derhal. O güne dek yapılan dünya 

• r/~zellik müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden gü
zeller derece alamamışlardı. Avrupai anlamda tipik 
bir Türk güzeli olan Keriman Halis Hanım'ın şansı 

vardı bu yarışmada. 
1932 yılının ((Dünya Güzellik Müsabakası», 31 

Temmuz günü Brüksel'de yapıldı. 26 milletin gü
zellerinin katıldıkları bu müsabakada jüri, ((Türkiye 
Güzeli» Keriman Halis'i «Dünya Güzellik Kraliçesi» 

seçti. Bütün Belçika ve Avrupa basını jürinin bu ka
rarını ve Türk kızını alkışlarken, Keriman Halis'in 
((Dünya Güzellik Kraliçesi» seçilmesi bütün Türki· 
ye'de bir bayram sevinci yaratmıştı. 

Güzellik kraliçesi müsabakalarına bilhassa önem 
veren Büyük Atatürk de bu mutlu sonuçtan büyük 
bir memnuniyet duymuştu. 3 Ağustos 1932 günü 
((Cumhuriyet» gazetesine verdiği şu özel demeci ils 
Türk kızlarına şunları söylemişti: 

((Türk ırkının necip güzelliğinin daima mahfuz 
olduğunu gösteren dünya hakemlerinin bu Türk ço
cuğu üzerindeki hükümlerinden memnunuz. Fakat 
Keriman Ece, hepimizin işittiğimiz gibi söylemiştir 

ki o bütün Türk kızlarının en güzeli olduğu iddia· 
sında değildir. Bu güzel Türk kızımız, ırkının kendi 
mevcudiyetinde tabii olarak tecelli ettirdiği güzelli· 
ğini dünyaya, dünya hakemlerinin tasdikiyle tanıt

tırmış olmakla elbette kendini memnun ve btıhtiyat 
;ıddetmekte haklıdır. 

Türk milleti, bu güzel çocuğunu şüphesiz sami
miyetle tebrik eder. Cumhuriyet gazetesi bu mese· 
lede Türk ırkının diğer dünya milletleri içinde müm· 
taz olan asil güzelliğini göstermek teşebbüsünü ta· 
kip etmiş ve bunu dünya nazarında muvaffakiyetle 
intaç eylemiştir. Ondan dolayı bittabi bu vesile ile 
de takdir ve tebriklerimize hak kazanmıştır. 

Şunu da ilave edeyim ki, Türk ırkının dünya
nın en güzel ırkı olduğunu tarihi olarak bildiğim 
için, Türk kızlarından birinin Dünya Güzeli intihap 
edilmiş olmasını çok tabii buldum. Fakat Türk 
gençlerine bu münasebetle şunu da tahattür ettir
meyi (hatırlatmayı) lüzumlu görürüm: 

Müftehir olduğumuz (iftihar ettiğimiz) tabii 
güzelliğinizi fenni tarzda muhafaza etmesini biliniz 
ve bu yolda uyanık bir tekamülün mütemadi ta
hakkukunu ihmal etmeyiniz. Bununla beraber asıl 
uğraşmaya mecbur olduğunuz şey, analarınızın ve 
atalarınızın oldukları gibi yüksek kültürde, yüksek 
fazilette birinciliği tutmaktır.» 

Yurda dönüşünde Sirkeci Garı'nda kraliçeler gi
bi karşılanan «Dünya Güzellik Kraliçesi» Keriman 
Halis'ten yukarıdaki demecinde «Keriman Ece» diye 
bahseden Büyük Atatürk, yurda döndükten sonra 
kendisine «Ece» soyadım verdi. 





Orhan Veli Kanık 
.. 

fULİ • u~n 

CUMHURBAŞKANLIOI Bando Şe/i Veli Kanık'ın 
oOlttdur. ıstanbul'da do~du ve yine burada öldü. 
Şiirde devrım yapanlardandır. Orta tahsilim ta· 
mamladıktan sonra bir süre Edebıyat Faktıltesı'· 
ne deı1am etmiş. Milli EOitim Bakanlıoı Tercüme 
Bürosunda çalışmış, La/ontaine tercümeleri gibi, 
Nasrettin Hoca hikayeleri gibi masallardan baş· 
ka kendtne ôzgü bir şiir yolu tutturmııştur. Be· 
11111 kanamasından öldü. Rumelthtsarı'nda yatar. 

~ • • # # - - ~-

o RHAN VeU Kan ok, ş;;,e ;ık;n , Anka<a L;se· 
si ' nden arkadaşları olan Melih Cevdet Anday ve Ok
tay Rifat'la ortaklaşa yayınladıkları «Garip» adlı ki
tapla girmiş oldu. Sonradan bu eseri tek başına ye
niden bastırdı . Sürrealist şiirin öncüleri olarak şöh
ret kazandılar. O esere .cGarip11 adını vermeleri, yaz
dıklarının alışılmışın dışında, başkalarına garip gele
cek şeyler olduğuna inanmalarındandı. Nitekim Or
han Veli Kanık'ın .cKitabe-i seng-i mezar (Mezar ta
t• yazısı) » adlı şiirindeki : 

Kimseden çekmedi dünyada 
Nas ı rından çektiğ i kadar 
Yazı k oldu Süleyman Efendi'ye ... 

mısralafı yüzünden uzun zaman garip karşılanmış ve 
şiire nasırın girmesi, sert tepkilere yol açmıştı. 

Bununla beraber Oman Veli Kanık'ın şiirlerin· 
de hiilk sanatına eğilen . duygusal bir yöntem göze 
çarpar. Çocukluk anılarına geniş yer verir. Özgürlük 
üstüne en güzel mısralarını yazmıştır. 

Neler yapmadık bu vatan için 
Kimimiz öld ük 
Kimimiz nutuk söyledi k 

mısraları ondaki ifade gücüne güzel bir örnektir. 
Orhan Veli, daha önce gerek kendi imzasıyle , 

gerek M. Ali Sel takma adıyle yayınladığı hiciv şiir
lerini de •Garip,. isimli bu kitaba almış, garipliğin 

/ 

nereden geldiğini anlatan güzel bir önsöz yazmıştı . 
1921 'de Ahmet Haşim'in makale halinde yayınlaya
rak, sonradan «Piyale» adlı şiir kitabının önsözü ha
line getirdiği •$iir Hakkında Bazı Mülahazalarndan 
geniş ölçüde yararlanan bu önsöz o zaman edebi
yatımızda yankılar uyandırdı. Belki gereği kadar us
talıkla kaleme alınmamıştı ama, bu önsöz, bir şiir 

anlayışının artık değiştiğini açıkça belirtiyordu. 
Ona göre, şiirde güzellik gaye olmaktan çıkmış

•~- Gerçeği olduğu gibi, yalnız şiire öz bir biçimde 
vermek gerekiyordu. Üstelik şairane olmamak üze -

Lre her şey şiire konu olabilirdi. .. Bu fikir, onun bü
,tün tiirlerinde kendini gösterdi. •Olmaz böyle şey ... » 

diye diretenlere, açtığı sığırla en güzel cevabı verdi . 
T Oman Veli Kanık, çeşitli kabiliyetleri olan bir 
zer<eındı. Piyano c;almasını severdi. Yaşamayı severdi. 
Güzeli~ konuşmayı severdi. Muziplikler yapmaya ba-

·. 

y ı lırdı. Ama ciddiliğinden hic;bir şey kaybetmezdi. .. 
insan olarak da, sanatc;ı olarak da yaşamayı ciddiye 
alır, başkalarına karşı en büyük saygıyı duyardı. 

Şiir kitaplarına dikkati c;ekecek isimler koyardı : 

Yenisi (1947), Vazgec;emediğim (1945), Karşı 

(1949) bunlardandı. 
Edebiyat Fakü ltesi Felsefe Bölümü'ne misafir 

öğrenci olarak gittiğ i yıllarda derslerden ziyade ders 
dışı ilişkileri, sonunda yüksek tahsilini tamamlam<1· 
s ı nı engelledi. Bir a ra Ankara'da PTT idaresinde me· 
murluk yaptı. Sonra Milli Eğitim Bakanı Hasan Ati 
Yücel' in korumasıyle Te rcüme Bürosunda faydalı 
c;eviriler yaptı . Jean-Paul Sartre'dan «Saygılı Yosma» 
adlı oyun dahil, Moliere'den de yaptığı c;evirilerle 
bunlar on ikiyi bulur. Şiirleri Helmut Mader ve Yük
sel Pazarkaya tarafından Almanca'ya c;evrilmiş ve 
1966'da Frankfurt'ta yayınlanmıştır. Talat Sait Hal
man ise, Orhan Veli Kanık' ın sec;me şiirlerini ıd am 
listening to lstanbulı> (İstanbul'u Dinliyorum) adıyle 
lngilizceye c;evirerek 1971 yılında New York' ta ya
yınladı . Eileen Haser' in Orhan Veli üzerine hazırla· 
dığı doktora tezi ise 1957'de Köln'de yayınlanmıştır. 

Ölümünden sonra değeri bilil"'len ve günümüz 
Türk şiirini dünya edebiyatı c;erçevesinde temsil 
eden Orhan Veli Kanık'ın ilerici yönünü sağlığında 
hemen sadece eleştirmeci Nurullah Atac; farketmi~ 

ve ısrarla onun şiirleri üzerinde yayın yapmıştır. 
Bu şiirlerin konu ve anlam bakımından yukarı· 

da sözü edilen özelliklerinin yanısıra dil ve anlatım 
bakımından da önemli nitelikleri vardır. Bunların ba· 
şında, şairin her şiire masal havası veren, en ger· 
çekc;i konuları bile masalımsı blr kalıba döken üslu
budur. Bu uslubun başlıca ögeleri, lstanbul şivesi
nin günlük konuşmada geçen cümle yapısı , mizah 
unsuru, sadelik ve bilhassa duygusallığ ı sağ layan, 
mısra yapısına da çok uygun gelen devrik cüm le ti
pidir. Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinde cümleler, ku· 
rulması gerektiği gibi değil, zihnimizdeki uyarılış sı
ras ına göre tertiplenir. Böylece Nedim' le başlayan , 

Tevfik Fikret ve Yahya Kemal'den geçen bir yön· 
temi çok daha sadeleştirerek tatbik etmiştir. 36 ya
şını tamamlamadan ölmüş olan bu çağdaş şairin şöh
reti, kendisindeki temelli değerler dolayısıyle kısa 
zamanda bütün dünyaya yayılmıştır. 





Yasar Doğu 
1915 • 1961 

ÜNLÜ Türk güreşçisi. Samsun'un Kavak ilçesine 
bağlı Karlı köyünde do~du, dedesinin köyü olan 
Emi rli'de büyüdü. Güreşe oruılu ba~ludı. 1938 yı
lında Ankara'da askerliğini yaparken minder gü
reşine çıktı. Bir yıl içinde Milli Takıma yükseldi. 
Oniki yıl süre ile ( 193.9 - 1951 J Ay - Yıldızlı mayo 
altındaki yerini muhafaza etti. Bu süre içinde ka
tıldığı 7 şampiyonanın 6'smda şampiyonluğu ka
zandı. 196l'de Ankara'da vefat ettı. Kabri oradadır. 

ASLEN Kalka• Tü,kledndendk. E<dido Sam· 
sun'a muhacir gelmişti. Daha önce bebek sayılabi
lecek c;ağda iken cepheye giden babasının şehit ha
beri gelmiş, bu yüzden annesiyle birlikte dedesinin 
köyü olan Emirli'ye göçmek zorunda kalmıştı. Ço
cukluğunun geçtiği bu köyde güreşe başladı ve da
ha delikanlı lığın eşiğinde iken yaman bir karakucak 
güreşçisi olarak adını bütün çevreye duyurdu. 

Ankara'da askerliğini yaparken bir arkadaşının 
ısrarı ile Ankara Güreş Kulübü'ne girdi ve orada 
minder güreşine başladı. Zehir gibi acı kuvveti ve 
büyük güreş kabiliyeti ile bu güreşte de kendisini 
derhal gösterdi. Ancak kendisini pek tecrübesiz bu
lan yöneticiler onun Avrupa Sampiyonası'nda ezile
ceğini düşünerek kadroya almak istemediler. Milli 
Takımın Finlandiyalı antrenörü Onni Pellinen ağırlı
ğını koyarak direnince kendisine takımda yer veril
di. Böylelikle başarı dolu güreş hayatının ilk milli 
•emasını 1939 Avrupa Şampiyonası sırasında Oslo'-
1a yaptı. Minder güreşindeki olanca acemilik ve 

illi maç tecrübesizliğine rağmen büyük bir varlık 
istererek üç rakibini yendi, bir maçında ekseriyet

·enik sayılarak Avrupa Şampiyonluğunu kaybet
" ikinci oldu. O zaman, bu bil(t büyük başarıydı. 

1940 yılında lstanbul'da yapılan Balkan Oyun· 
arı'nda güreş yaşantısının ilk şampiyonluğunu ka
zandıktan sonra, ikinci Dünya Savaşı'nın araya gir
mesiyle milli müsabakalardan uzak altı yıllık bir du
raklama devresine girilmişti. 

1946 yılında tekrar rakipsiz eleman olarak Mil
li Güreş Takımımıza girdi. Aynı reAe Stokholm'de 
yapılan Avrupa Şampiyonası'nda sıtmanın verdiği 
40 derecelik hararetle mindere çıkmasına rağmen 
yaptığı altı güreşi de kazanarak 73 kilonun Avrupa 
Şampiyonu oldu . 1947 yılında Prag'da yapılan Av
rupa Greko-Romen Şampiyonası'nda da Ay-Yıldızlı 
mayo altındaki yerini muhafaza etti. ilk kez «Demir
perde Bloku»nun katıldığı bu şampiyona enteresan 
bir mahiyet taşımaktaydı. Zira Sovyet Rusya ve 

'°"'''deri bir demirperde ülkesinde yapılan bu şam-
diYfn<lda tam bir ittifak içinde idiler. Yaşar, arka

T ıarına yapılan haksızlıkları gördüğü zaman, şam
zerfe>nluğu kazanmak için sadece Rus rakibini değil, 
Güznlrperde hakem blokunu da yenmesi gerektiğini 

gayet iyi anlamıştı. Bu azimlP girdi güreşlere ve ra· 
kiplerini çatır çarır yendikten sonra finalde ~us ile 
karşı karşıya kaldı. Güreşe fırtına gibi girdi. Rus'u 
tuttuğu gibi yere vurdu. Oyundan oyuna geçiyordu. 
Bir ara rakibinin sırtını yere yatırdı. Hakemler gör
mezlikten geldiler. Sonra bir tuş daha yaptı, o da 
aynı akıbete uğradı. Koca Yaşar kızmıştı. Olanca ga
zabı ile atıldı, çift sürer gibi sürdü Rus'u. Daha c;onra 
hırsla rakibini çatır çatır çevirdi. Bir pestil gibi sırt
üstü mindere serdi ve rakibinin göğsüne çıkıp otur· 
du . Teker teker bütün hakemlere baktı. Gözleri öfke 
ile doluydu. Hani «Bu da tuş değil mi be insafsızlar» 
der gibiydi. Hakemler istemeye istemeye «Evet» de· 
diler. Tuşu da, şampiyonluğunu da bastıra bastıra 

kabul ettirmişti koca Yaşar ..• 
Güreş Dünyası'nda isveçlilerin deyimi ile bir 

«Kara Saçlı Kuvvet İlahı» olarak parlayan Yaşar Do· 
ğu, büyük namını 1948 Olimpiyatları, 1949 Avrupa 
Şampiyonluğu ile de perçinledi. 1950 yılında Irak 
ve Pakistan'a yaptığı büyük turnede büyük kuvvet 
ve güreş bilgisini doğu alemine tanıtmak imkan ve 
fırsatını da buldu. 

1951 yılında He lsinki'de yapılan Dünya Şampi
yonası'nda 87 kiloda Ay-Yıldızlı mayoyu giydi. Çok 
çabuk kilo alan, buna karşılık çok zor kilo veren bir 
bünyeye sahipti. Bu yüzden yıllar ilerledikçe sıkleti 
de yukseliyordu. Nitekim 67 kilo ile başladığı güreş 
hayatının son şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kilo
da kazandı. Böylelikle parlak güreş hayatına .bir de 
Dünya Şampiyonluğu sıfatını eklemiş oldu. 

Ay-Yıldızlı mayo altında yaptığı 47 maçın 46'sı
nı kazanan Yaşaı·, bunların 33'ünde tuş yapmış, 11 
maçını ittifakla, 1 'ini abandor.e ile, birini de ekseri· 
yetle kazanmıştır. Galibiyetle sonuçlanan 46 güreşi 
690 dakika sürmesi gerekirken; yaptığı tuşlarla bu 
sÜr~yi 372 dakika 26 saniyeye indirmişti. 

Güreş hayatını kapattıktan sonra Milli Güreş Ta· 
kımımıza antrenör oldu. 1955 yılında antrenör ola
rak Milli Takımımızla gittiği lsveç'te ciddi bir kalp 
krizi geçirdi. Uzun bir tedavi gördü. Doktorlar ken· 
rlic;ine iyi bakmasını, yorulup heyecanlanmamasını 
söylemişlerdi. Fakat bunu yapamadı. lsveç'ten dö
ner dönmez tekrar kendini güreşe verdi ve 8 Ocak 
1961 'de Ankara'da bir kalp krizi sonucu vefat etti. 





Mehmetçik Bastı{Jın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! 
Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı 
Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı 
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

1 EHMETÇ)K, Türkledn en ünlü şahsiyetidir. 
Gerçi, Mehmetçik adı, Türkler Müslüman olduktan 
sonra ortaya çıkmıştır ama, Mehmetçjk'in temsil et
tiği «meçhul asker», Türk tarihinin her devrinde, 
mevcut olmuştur: Alp, Tunga, Kültigin gibi. 

Mehmet, Hazreti Peygamber'in adından gelir. 
Muhammed, önce Mehemmet olmuş, sonra Mehmet 
olarak dilimize yerleşmiştir. Gerçi bizde Muhammed 
ismi de çoktur ama, Mehmet, bütün isimlerden daha 
yaygındır. Doğan çocuklara, «Göbek adı» dediğimiz 
bir isim vermek adettir. Bilindiği gibi bu isim, ge-

mi nellikle Hazreti Peygamber;in ve dört halifesinin 
isimleri tercih edilerek konur. Ama, bu isimler ara
sında da en yaygını yine Mehmet'tir. Dolayısıyle 
Türk ordusu Mehmet' lerle doludur. Nice nice Meh
met'lerin yarattığı kahramanlık destanlarıyle , bu is
min sonuna bir sevgi e ki yerleştirilmiş ve Türk as-

\ kerinin şanlı adı, Mehmetçik olmuştur ... 
cif. Mehmetçik, nitelikleri eşsiz bir insandır. Her 
'er şeyden önce kahramandır. Yurt sevgisinin , · vatan 
''" müdafaasının sembolüdür. Ama Mehmetçik'in daha 

başka nitelikleri de vardır. Mükemmel bir disiplin 
ruhuna sahiptir. Yurdu uğruna gözünü bile kırpma
dan canını feda ede r. Dürüsttür, faziletlidir. Güçlük
ler karşısında yılmaz. Güçlünün önünde eğilmez. 
Kadın, çocuk ve büyüklere saygıyle, sevgiyle bağ
lanmak, verilen görevden yüksünmemek O'nun bü
yük meziyetlerir:ıdendir. Bu nitelikler saymakla bit
mez, tükenmez ... En son Kore'de efsaneler yaratan 
Mehmetçik'in değerini bütün dünya bugü,, de aynı 
takdir duyguları ile bilir. Tarih, O 'nun kahramanlık 
hikayeleriyle doludur. 

Mehmetçik için en güzel sözleri söylemek, onun 
kahramanlığının aynı heyecanıyla gerçek şiirini yaz
mak yine bir Türk şairine, Milli Şai'r'imiz Mehmet 
Akif Ersoy'a nasip olmuştur. «Safahat» isimli şiir ki
taplarının altıncısı olan «Asım»da, Mehmet Akif, Ç.a
nakkale savaşlarını ele alarak Mehmetçik'e şöyle ses 
!eniyor: 

Vurulup tertemiz a l n ı nd?n uzanmış~ yatıyor 
Bir h ilal uğruna, Yarab, ne güneşler bat ıyor! 

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 
Gökten ecdat inerek öpse o pak. a ln ı , değer 

Sana dar gelmey.ecek makberi k im ler kazsın? 
Gömelim, gel, seni tar ihe desem sığmazsı n! 

Hercümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap 
Seni ancak ebed iyyetler eder istiap ... 

Bu taşındır, d iyerek Ka'beyi diksem başına 
Ruhumun vahyin i duysam da geçirsem taşına 

Sonra gök kubbeyi alsam da r ida namiyle 
Kanayan lahdine çeksem, bütün ecramiyle 

Ebr-i nisanı · açık türbene çatsam da tavan 
Yed i kand il li Süreyya'y ı uzatsam oradan 

Sen bu avi zen in a ltında bürünmüş kan ımı 
Uzanı rken gece, mehtab ı getirsem yanına 

Türbedarın gibi ta fecre kadar bekle-ısem, 
Gündüzün, fecr i le .avizeni lebriz etsem 

Tüllenen mağr i bi akşamları sarsam yarana 
Yi"ne b ir şey yapabildim d iyemem hatıran·a ... 
Evet Mehmetçik, tarihle yaşıt, ebediyetle ak-

r.andır. Koskoca tarihin her sayfasında, toprağın her 
karışın'da, ummanın her damlasında, havanın her ne. 
fesinde vardır. 

Orta Asya bozkırlarında, Altay dağlarında ok 
atan, Viyana kapılarında kıhç sallayan, yedi denizde 
yelken açan, üç kıtada at koşturan, süngüsüyle za
ferlerden zaferlere koşan O'dur. 

Malazgirt'ten Plevne'ye, Çaldıran 'dan Çanakka
le'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a kadar efsaneleŞen 
varlıktır Mehmetçik. Galiçya'nın karlı <!ağlarından, 
Yemen'in kızgın çöllerine, uçsuz bucaksız umman
ların tuzlu sÜlarİna kadar kutsal kanıyle ölümsüz adı· 
nı yazmJştır. . 

Bir koçyiğit delikanlıdır o ... Orta Asya bozkırla· 
rında ve Çin Seddi önlerinde Oğuz Han'ın yanın
daydı. Ergenekon'da bozkurdun ardındaydı. 

Atını İli'de, Volga'da, Tuna'da, Nil'de, Vistül'de 
sulamış sipahi, yelkenini Akdeniz'de, Atlas Okyanu

.su'nda, Kızıldeniz'de, Hind Okyanusu'nda, Sumatra 
sularında açmış levend, «Allah, Alfalı, Allah» nida· 
larıyle üç kıt'ada yeri göğü titretmiş cengaverdir o ... 
Kişiliği gibi adı da birdir onun; MEHMETÇiK diye 
tanırız kendisini. Ebedi ömrün ve ebedi muzafferi
yetin sırrına ermiş kişidir .. 

Bin minnet, bin şükran ~na ... 
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